




Esta cartilha é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE). 
em parceria com a Secretaria de Movimentos Populares. Tem 
por objetivo contribuir com nossas candidaturas ao Executivo 
na construção de programas de governo, como ferramenta para 

disputar a sociedade e mostrar na prática que é possível investir no social, 
incorporar a participação popular e proporcionar o desenvolvimento local.
com sustentabilidade.

Esta publicação é parte do resultado do que o PT acumulou ao longo 
dos processos eleitorais. A sua elaboração foi um processo de atualização 
de documentos anteriores, das nossas experiências no Parlamento e no Ex-
ecutivo, das resoluções partidárias, das contribuições do Instituto Florestan 
Fernandes, da Fundação Perseu Abramo, das Secretarias e Setoriais do PT, da 
Escola de Formação Política, e dos Grupos de Trabalho Eleitoral (2004-2008). 

As eleições municipais de 2012 colocam-se como mais um desa!o para o 
PT, principalmente no Estado de São Paulo, onde esperamos eleger o maior 
número de prefeitos (as), aumentar nossas bancadas nas Câmaras Munici-
pais, ampliando as condições para a vitória em 2014, no Governo do Estado e 
conquistar o quarto mandato no Governo Federal.

 Em âmbito nacional, o PT continua mudando o Brasil, e nossa presidenta 
Dilma Rousse" apresenta recorde histórico de avaliação positiva em seu pri-
meiro ano de governo. Nas eleições municipais, o partido precisa divulgar de 
forma ativa as realizações do governo federal. Qualquer hesitação nesse as-
pecto poderá colocar o PT e seus (as) candidatos (as) numa posição defensiva.

Para além da defesa do governo federal, a busca por saídas para os pro-
blemas enfrentados pelos municípios, a questão local, deverá centralizar o 
debate. O eleitorado quer eleger bons governantes em suas cidades. Por isso, 
a prioridade das nossas candidaturas deverá consistir em apresentar soluções 
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inovadoras e exequíveis para os problemas de cada município, que devem ser 
articuladas com os programas oferecidos pelo Governo Federal.

Nesse sentido, um bom programa de governo é fundamental para uma 
campanha de alto nível, com debate político, que demonstre as conquistas 
da sociedade brasileira nos governos petistas, que contribua para a con-
strução da hegemonia do projeto político do PT e que proponha a melhora 
efetiva da vida da população. .

Essa cartilha é um importante instrumento para potencializar nosso tra-
balho eleitoral. 

Esperamos que ajude a alcançar nossos objetivos em 2012.
Bom trabalho para todos (as) nós.     
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METODOLOGIA E DIRETRIZES 
DE PROGRAMA DE GOVERNO



INTRODUÇÃO

A tuar de forma planejada é o modo mais eficaz de uma cam-
panha alcançar seus objetivos. O plano deverá nortear a 
condução da campanha, orientado, por meio de diretrizes 

estratégicas, o Programa de Governo, a agenda, o discurso do candidato 
(a) a comunicação, a preparação e análise de pesquisas, as orientações 
jurídicas, as finanças, entre outros.

É essencial de!nir com clareza e de forma compartilhada:

podem ser disparados contra a campanha, eventos que possam interferir na 
imagem da nossa candidatura, e o que fazer para evitá-los ou minimizar os 
estragos (elaborar planos de contingência). (1) Acesse www.enfpt.org.br e 
encontrará o detalhamento da elaboração do planejamento da campanha.

Programa de Governo 
Muito do sucesso do Modo Petista de Governar deve-se à valorização dada 

pelo PT ao processo de elaboração e discussão do Programa de Governo.
A importância atribuída ao programa, combinada com a ampliação da 

participação da sociedade, em nossos governos, têm ajudando a aperfeiçoar 
as políticas de governo de governo, concretizar e desenvolver programas. A  
participação da população na decisão da destinação de recursos, as Confe-
rências e outras ações vêm fortalecendo a democracia brasileira.

Construir um Programa de Governo, portanto, é uma das funções 
primordiais do Partido.

O Programa de Governo é um desa!o que também traz oportuni-
dades de ampliação de espaços, construindo relações com amplos 
setores sociais e políticos e provocando a análise crítica e aprofun-
dada da conjuntura. 

Um programa de governo deve apresentar propostas que respondam aos 
problemas reais da população e que sejam, sobretudo, viáveis.

Um bom programa de governo é um instrumento e!caz para alcançar a 
vitória nas eleições, criando condições iniciais para uma boa gestão. 

Além disso, a construção da hegemonia do Partido dos Trabalhadores 
passa pela indicação de nossas bandeiras de lutas, nossas propostas 
para a sociedade e compromissos políticos, e que devem, obrigatoria-
mente, constar no programa que apresentaremos para as cidades. Para 
isso, é fundamental também, que fiquemos atentos à política nacional 
e suas orientações.
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1. CONCEITOS GERAIS

Plano de Governo

Diretriz

Ações

Diz respeito à gestão. Quando se inicia o 
mandato do Executivo.

Planejamento das ações e programas do 
governo, com metas e detalhamento.

O plano de governo tem base no programa 
de governo apresentado durante a 

campanha eleitoral.

Pode ser geral ou setorial.

O que orienta um conjunto de ações.

Objetivos que signi!cam o caráter 
que se quer dar ao governo.

O que se faz para alcançar a diretriz estabelecida.

Depois de estabelecido o caráter do governo 
(diretriz), é necessário apontar os meios (ações) 

para que o objetivo seja cumprido.

Programa de governo

É o instrumento de organização da atuação governamental. É através 
dele que o governante sabe qual caminho deve seguir.

Compromissos que se assumem, oriundos do conhecimento que se 

(carências de serviços prestados) e das potencialidades do município.

Um compromisso público do partido e do candidato majoritário e dos 
proporcionais com a cidade e sua população. E que deve balizar as ações de 

todos os integrantes e dirigentes do partido, e/ou da coligação.

Um documento que identi!ca nossas propostas com as do nosso 
partido, e que nos diferencia nos nossos adversários.

O que norteia nossas ações durante a campanha e na construção do 
plano de governo (pós-campanha). 
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2. QUAIS OS FUNDAMENTOS DE UM PROGRAMA 
    DE GOVERNO? 

3. PARA QUE SERVE UM PROGRAMA DE GOVERNO?

4. QUEM FAZ UM PROGRAMA DE GOVERNO

Esse conhecimento pode vir através da vivência no município, bem como em 
bancos de dados, pesquisas, estatísticas, jornais, e outros.

-
suam da sua cidade, bem como as expectativas.

propõem a construir uma nova forma de governar. É importante criar um pro-
grama de forma participativa, em que as pessoas possam colocar suas opiniões, 
demandas, etc.

ações que são previstas pela legislação.

partidos, alianças, lideranças locais, movimentos sociais, religiosos, empresári-
os e técnicos.
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5. ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO

Indicamos estas etapas principais, que podem ser sucessivas ou si-
multâneas, diferentes no tempo conforme a realidade local:

5.1. Preparação do Programa: Tem como objetivo principal ser instrumento de 
agregação de simpatizantes, aliados e apoiadores, além da ampliação da ação 

5.2. Estruturação formal do programa de governo, a ser aprovado em Con-

5.3.
Com a vitória nas eleições, incorporamos mais duas etapas. É impor-

tante que estas etapas já estejam previstas, como compromissos do 
próprio programa.

5.4. Processo de transição – com a análise objetiva das condições da admi-
nistração municipal a ser assumida e compatibilização de propostas defen-
didas no Programa de Governo e os tempos, possibilidades, orçamentos e 
recursos humanos necessários e disponíveis no governo municipal de forma 
transparente e democrática.
É neste processo que as negociações de estruturação do governo são feitas to-
mando por base os compromissos expressos pelo Programa de Governo e as 
necessidades do próximo governo, onde se inclui o per!l do administrador(a) 

5.5. Elaboração do Plano de Governo: resultado do Processo de Transição, 
estabelece as diretrizes e medidas necessárias à transformação do Programa 
de Governo em plano de ação da gestão a ser assumida. É fruto do primeiro 
momento de planejamento formal do governo eleito.

6.1. Formação de grupo responsável pelo  
Programa de Governo, dentro do GTE 
Municipal

É importante dividir responsabilidades e avaliar sempre o anda-
mento das atividades.

ATIVIDADES:

Programa de Governo, estrutura de apoio, equipe, cronograma, prazos, ar-
ticulação com os setoriais, com a equipe de comunicação, orçamento, etc. 

estaduais e municipais, conhecimento e debates abertos sobre a política na-
cional, regional e municipal.

guem militantes, aliados e simpatizantes do partido no município nesse momento.

-
lar: quais as nossas propostas? O que nos diferencia? Como está sendo a atual 
gestão em relação a essas referências?

-
tidários: Secretaria de Movimentos Populares, de Mulheres, Sindical, Cultura, 
Meio Ambiente, Juventude, Portadores de De!ciência, Direitos Humanos.

-
tos especí!cos, universidades, pesquisadores, diretores de escola, de postos 
de saúde e outros especialistas disponíveis para elaboração do programa.

6. COMO FAZER: PASSO-A-PASSO
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-
nicípios em relação às políticas públicas e serviços (convênios, fundos, fontes 
de !nanciamento público, subvenções, etc.). Avaliar a aplicação do programa 
e plano do atual governo do município.

6.2 Elaboração de Diagnóstico 
do Município

Se faz com reuniões, elaboração de textos, pesquisas e estudos, leituras 
coletivas, seminários, visitas, debates restritos e amplos, participação em 
atividades promovidas por outros, que tratam das questões do município, 
estudo de relatórios e informações sobre o município, etc.

Pode-se contar com o apoio de faculdades, professores e estudantes inte-
ressados em participar, que podem levantar dados e informações e registrar 
conteúdos elaborados.

ATIVIDADES:

comuns para discutir propostas para o município e possa contribuir com esse 
diagnóstico.

sobre as potencialidades e perspectivas municipais e regionais (fontes de pes-
quisa: governo municipal e serviços municipais, IBGE, ministérios e secretarias 
estaduais, órgãos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, especialistas, casas de 
agricultura, SEBRAE, sindicatos patronais e de trabalhadores, associações de 
municípios, consórcios intermunicipais, Câmara Municipal, Assembléia Legis-
lativa, site PT – SNAI, etc.). É importante ter alguém que saiba pesquisar na 
Internet esses dados, pois isso facilita o trabalho. O Diretório Estadual pode 
articular as assessorias dos parlamentares para oferecer auxílio aos municípios.

-
cionando aos eixos principais de interesse.

-
taduais e federais em andamento no município, deliberações de Conferências 
Municipais e de Conselhos Municipais, legislações municipais especí!cas, etc.). 

problemas, avanços, recursos disponíveis, perspectivas e potencialidades 
municipais e regionais, “vocação” do município, infra-estrutura, existência e 
funcionamento de instrumentos institucionais de controle social (conselhos, 
por exemplo), estado da máquina municipal, como é o Plano Diretor, o Plano 
Plurianual, etc.

6.3 Análise de Contextos

ATIVIDADE:
Análise e discussões restritas ao partido e ampliadas na comunidade sobre a reali-
dade social, política e econômica local, regional e nacional e implicações (favoráveis 
e desfavoráveis) da política nacional, estadual, regional e municipal nessa realidade.

de Discussão

ATIVIDADE:
Identi!cação das prioridades a serem trabalhadas no Programa de Go-

verno, compatibilizando diretrizes partidárias e eixos nacionais, prioridades 
regionais, indicações dadas pelo diagnóstico e referências de políticas públi-
cas, anseios e necessidades da população.
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7. TODAS AS AÇÕES DEVEM SER PLANEJADAS

7.1. Estruturação formal do programa de 
governo para o poder executivo 

ATIVIDADES:

elaboração do Programa de Governo.

-
teúdos (de!nição de roteiros, formulários, disponibilidade de informações e 
conteúdos anteriormente acumulados e forma de apropriação pelos grupos 
temáticos, etc.). 

elaborados (instrumentos de registro, comunicação e divulgação, de con-
sulta e participação popular, etc.).

contemplar a diversidade dos setores econômicos, sociais, políticos e cultu-
rais da comunidade.

7.2. Consolidação Gradativa dos Conteú-
dos e Legitimação por Instâncias Sociais 
e Partidárias

ATIVIDADES:

7.3. Análise dos Adversários

ATIVIDADES:

sua relação com as políticas do atual governo municipal, governos estaduais 
e federal. De!nir ações de campanha a partir desta análise que reforcem os 
pontos fracos e minimizem os pontos fortes.
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EIXOS CONCEITUAIS COMUNS 
AOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Por que Eixos Comuns?

O Governo da Presidenta DILMA tem apontado para o país nos 
próximos anos: Crescer, incluir, preservar com mais desenvolvi-
mento, de maneira sustentável, mais Igualdade e mais Participação 
(social e federativa).

O compromisso com a superação das desigualdades, como eixo do cresci-
mento, continuará a ter no Estado o indutor fundamental.

A partir dos Governos Lula e Dilma houve uma recon!guração do Pacto 
Federativo, e os municípios vêm ganhando papel crescente nas ações diretas 
do governo junto à população.

O PT deve implementar uma agenda que seja capaz de desenvolver políti-
cas de inclusão social e superação das desigualdades, da radicalização da de-
mocracia, de criação ou fortalecimento de canais de participação e diálogo, 
com capacidade de compartilhar decisões importantes entre governo e so-
ciedade, em consonância com o projeto de desenvolvimento nacional.

O PT construiu uma identidade nacional.
Organizar os conteúdos dos Programas de Governo e das Propostas de 

Mandato, em cinco eixos articulados entre si, é uma das formas de dar visibi-
lidade à identidade do Partido.

1- Desenvolvimento Sustentável
2- Participação Popular e Cidadã e Controle Social
3- Políticas Sociais e A!rmação de Direitos
4 - Gestão Ética, Democrática e E!ciente
5 - Desenvolvimento Urbano e Rural nos Municípios e Direito à Cidade.

 
Nenhum dos eixos propostos poderá se consolidar sem estar articulado e 

integrado aos demais.

Eixos Conceituais Comuns aos Programas 
de Governo

Políticas Públicas: Saúde, educação (com inclusão digital), habitação, 
transporte, saneamento, direitos humanos, segurança alimentar, cul-
tura, lazer, esporte, meio ambiente, assistência social e segurança pública 
compõem a garantia de direitos. (GTE 2008)

Diversidade: consolidar políticas que a!rmem social e culturalmente setores 
discriminados ou que necessitem ter seus direitos rea!rmados. Incorporar as 
dimensões advindas da diversidade física, social, de gênero, racial e de gerações 
às políticas públicas municipais, inclusive com ofertas de serviços voltados para 
essa diversidade (ex: ampliar transporte para de!cientes) GTE 2008.

Matricialidade: a articulação de políticas e ações integrando secretarias, depar-
tamentos e outras áreas de governo a!ns, a partir de objetivos comuns visando o 
alcance de resultados veri!cáveis. O foco das políticas públicas é o(a) cidadão(a) 
que precisa ser atendido(a) de maneira integrada, articulada. (GTE 2008)               

Territorialização: atuar de maneira a identi!car o território e as pessoas 
que vivem nele, a !m de integrar as ações de Governo para torná-las mais 
e!cazes e capazes de reduzir a segregação social reproduzida espacialmente.                               

Transversalidade: políticas transversais são aquelas que devem ser traba-
lhadas por diversas áreas do governo para que possam ser efetivadas. Exem-
plo disso são as políticas voltadas à promoção da igualdade racial, mulheres, 
idosos, de!cientes, jovens GLBT, dentre outras.(ENFPT).

Universalidade: As políticas públicas devem ter caráter universal, atender 
a todos (as), respeitando suas especi!cidades.
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EIXO 1 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O PT concebe desenvolvimento local sustentável como a articulação das 
dimensões social, ambiental, econômico, cultural, político e ético, que ga-
rante a preservação da vida e dos recursos naturais para as gerações atuais e 
futuras. Isso implica na perspectiva de que os ganhos e benefícios do cresci-
mento econômico sejam apropriados, por toda a população. Por outro lado, o 
desenvolvimento econômico e a inclusão social não devem acarretar o dese-
quilíbrio ecológico ambiental e destruir os recursos naturais.

Sob esta ótica, sustentabilidade é condição estratégica para garantir o direito 
à cidadania e superar a pobreza, a violência e as desigualdades. O desenvolvi-
mento da economia, com o uso de tecnologias sociais , ganha uma conotação 
que não traz só crescimento, mas também alavanca aquelas outras condições. 

É esta a concepção do PT para o Brasil, para os Estados e para os municípios. 
Ela também é superação das desigualdades. Não se pode desperdiçar e es-
gotar recursos existentes, desconsiderando as necessidades das gerações 
futuras ou mesmo das atuais gerações. Nem desenvolver um setor social ou 
região à custa da manutenção ou ampliação da pobreza de outro.

O desenvolvimento dos municípios não é determinado apenas pelas condições 
locais. Ele está articulado a processos condicionantes e recursos de outras esferas 
mais amplas que a do município (regionais, estaduais, nacionais). 

Nos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma foram criadas diversas 
iniciativas que fortalecem o protagonismo dos governos municipais.

O município muito pode e deve fazer para induzir o desenvolvimento local. É de 
sua responsabilidade dialogar com todos os setores da sociedade local e promover 
o diálogo entre todos os agentes econômicos, setores produtivos, segmentos soci-
ais e os setores excluídos, e, além destes, com outras instâncias políticas e com os 
governos da região para encontrar as possíveis formas e instrumentos que impul-
sionem o desenvolvimento sustentável.

Muitas vezes, o crescimento econômico acontece, mas não diminui a pobreza, 
porque bene!cia poucos, concentra renda e não amplia as oportunidades de tra-
balho e de acesso às políticas públicas e concretização de direitos. Assim, a neces-
sidade não é apenas a de criar riquezas, mas também de distribuí-las.

2. “A lógica da tecnologia social é gerar renda no local onde ela é aplicada, fazer a renda circular ali, envolver de alguma forma as pequenas iniciativas locais, o comércio, a produção. Ela dialoga com 
o desenvolvimento local, com a segurança alimentar, com o saneamento básico e até com as mudanças climáticas”. Site MDS.

A gestão petista como indutora e reguladora do desenvolvimento local
O projeto petista para induzir e regular o desenvolvimento local sustentável 

é um  diferencial do PT em relação aos neoliberais, que subordinam as políticas 
sociais às ações do mercado e, em última instância, aos limites dos direitos tra-
balhistas. Para o PT, o Estado tem a primazia na responsabilidade com as políticas 
sociais e concebe os cidadãos e cidadãs como sujeitos de direitos, especialmente 
os setores mais vulneráveis da sociedade.

O desenvolvimento local sustentável implica também em:

terra, à titularidade de imóveis, aos bens públicos e a tudo o que é indispensável a 
uma vida de boa qualidade em uma sociedade democrática moderna. Essa pers-
pectiva ganha ainda mais importância nos municípios com IDH mais baixo.

-
preendedorismo, as microempresas e o terceiro setor.

existentes redes econômicas, suas riquezas naturais, suas vantagens competitivas 
e sua inserção na economia regional – fomentando, sempre, o caráter sustentável 
do desenvolvimento.

-
ticuladas à ações e programas regionais que viabilizem a produção, o escoamento 
e a comercialização. É fundamental adequar a proposta de desenvolvimento às 
necessárias determinações do Plano Diretor do município, quando este existir. 

quanto ao zoneamento ecológico-econômico , pode ser fundamental para o con-
hecimento e para a de!nição de vocações e potencialidades do município.
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EIXO 2 – PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ 
               E CONTROLE SOCIAL

3.  Zoneamento ecológico-econômico: é a de!nição das vocações econômicas de áreas ou zonas, mediante estudos técnicos que levem em consideração a interação de aspectos econômicos e sociais 
com a capacidade de suporte do meio ambiente natural e construído, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável.

Participação popular cidadã e controle social são conquistas obtidas a par-
tir de demandas dos movimentos sociais e outros setores da sociedade orga-
nizados em torno da luta por direitos e melhores condições de vida. Desde as 
primeiras experiências de governos municipais pelo PT (em 1982) as gestões 
petistas são reconhecidas por implementarem canais institucionais  de par-
ticipação popular, criando o que se convencionou chamar “modo petista de 
governar”, introduzindo novas formas de relação entre governo e sociedade 
ao adotar a prática de diálogo com os movimentos sociais, historicamente 
excluídos pelos governos dos processos de tomada de decisões. 

Observando a experiência de governos, mesmo diferentes em suas 
práticas, podemos identi!car algumas condições básicas para imple-
mentar políticas de participação cidadã:

1. Existência de canais de participação, institucionalizados ou não, tais como 
conselhos, comitês, fóruns, orçamento participativo e planejamento partici-
pativo dos municípios, que devem ser respeitados e apoiados em suas de-

2. Conselhos e comissões têm tempo de mandato de!nido para seus inte-
grantes e muitos deles têm legislação própria. É preciso respeitar esses man-
datos, mesmo que seja para negociar mudanças necessárias. 

3. As informações necessárias devem ser explícitas, inteligíveis e estarem 
disponíveis durante todo o processo. A manutenção dos privilégios no acesso 
às informações reduz a possibilidade da participação cidadã, podendo ser 
provocada pelo uso de linguagem pouco compreensível, o atendimento a 
demandas e interesses privados ou pessoais e pela falta de democratização 
dos meios de comunicação (jornal, rádio, internet etc.). 

4. No âmbito interno dos governos, a participação informada e quali!cada de 
todos os seus agentes toda a equipe de governo (decisores por representação 
popular ou delegação, assessores, operadores de políticas, agentes públicos) 
garante planejamento e execução coerentes com diretrizes e mecanismos 
publicamente compromissados.

5. O compartilhamento de poder entre governo e sociedade na tomada de 
decisões sobre os assuntos em discussão. O governo tem obrigação de ex-
plicitar seus projetos e interesses, e em casos especí!cos, deve defender o seu 
programa de governo (que tem legitimidade na representação pelo voto), 
pois o governo é ator central do processo participativo e não mero porta-voz 
dos interesses difusos na sociedade.   

6. A participação popular e cidadã tem que vir acompanhada de mecanis-
mos de controle social, ou seja, o monitoramento, pela sociedade – prefe-
rencialmente organizada e institucionalmente reconhecida -, dos processos 
políticos, administrativos e !nanceiros da gestão pública, especialmente das 
políticas públicas, desde sua elaboração, passando pela execução, avaliação 
e replanejamento. Trata-se de fortalecer, ao mesmo tempo, o papel do Es-
tado e da sociedade.

Participação e governabilidade ampliada
Para um governo voltado para a transformação da sociedade, a partici-

pação cidadã, além de ética e politicamente justa, favorece a implementa-
ção do Programa de Governo. Isto porque reforça a correlação de forças em 
favor da mudança, ampliando o conjunto de sujeitos que podem garantir 
a governabilidade. Ou seja, assegura que todos os setores tenham domínio 
dos con#itos e das informações de governo e também da ação dos demais 
setores políticos e sociais que concorrem para a vida do município. 
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Com participação cidadã há maior possibilidade de construção da gover-
nabilidade ampliada (não restrita às negociações com os agentes tradiciona-
is), pois contribui para formar opinião e aglutinar forças em torno de projetos 
do governo. Se os projetos são bons, respeitados e apoiados por diferentes 
sujeitos sociais, o governo tem muito mais força para negociar com o Legisla-
tivo e os demais setores sociais.

Isso é muito importante porque, numa sociedade democrática, o Execu-
tivo (governo) é apenas uma parte do poder. O Estado Democrático brasileiro 
é formado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes 
entre si. E há ainda os poderes não institucionalizados dos vários segmentos 
sociais: empresariado, sindicatos, movimentos de base, etc. No entanto, não 
existe igualdade na distribuição do poder entre estes segmentos. Historica-
mente os setores com maior poder econômico elegem representantes dos 
seus interesses nas três esferas do Poder Público, permitindo in#uenciar os 
processos de decisão e deter importante parcela de poder político.  

Portanto, além de possibilitar o encontro de melhores soluções para os 

* Canais institucionais ou mecanismos institucionais são aqueles reconhecidos e normatizados pelos poderes públicos, por exemplo os conselhos e conferências. 
* É necessário fazer a distinção entre “Estado”, “governo” e “máquina pública”. Estado é a expressão que denomina a forma de organização da sociedade moderna em um país; o Governo é formado 
pela equipe indicada por quem é eleito democraticamente a cada período; máquina pública corresponde ao conjunto de estruturas, recursos humanos e instrumentos que são mantidos com recursos 
públicos, administrados pelo governo e devem estar a serviço do atendimento aos interesses públicos.

EIXO 3: POLÍTICAS SOCIAIS E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS

Políticas sociais são um conjunto de concepções, objetivos e ações coor-
denadas e contínuas de governo, realizadas em áreas especí!cas voltadas ao 
atendimento de necessidades sociais em diversos campos. Fazem parte das re-
sponsabilidades do governo e são regidas por legislações, diretrizes conceituais, 
normas técnico-operativas, planejamento, avaliação e provisão orçamentária. 

Neste eixo englobam-se as políticas públicas de educação, saúde, as-
sistência social, transferência e redistribuição de renda, direitos humanos, 
abastecimento e segurança alimentar, geração de trabalho e renda, segu-
rança pública, cultura, lazer, esporte, políticas agrária e agropecuária, meio 
ambiente, inclusão digital, ações a!rmativas, visando a igualdade de gênero, 
étnico-racial e a liberdade de orientação sexual e religiosa.

Essas políticas dizem respeito diretamente à concretização de direitos so-
ciais e são tensionadas pelo con#ito de interesses em disputa na sociedade. 

Por isso, apesar dos aspectos especí!cos de cada política social, é preciso 
explicitar seus vínculos com o projeto global de sociedade e o padrão de res-
ponsabilidade e compromisso com a justiça social que o PT defende.

Os direitos se concretizam com a implementação das políticas sociais e, 
para tanto, esta intenção deve estar claramente de!nida no programa de 
governo e nas propostas para a gestão municipal petista.  

Para o PT, as políticas sociais envolvem diferentes graus de responsabilidades 
a serem assumidos pelos governos e pela sociedade, sem perder de vista a pri-
mazia do Estado na condução da sua implantação. Por serem tais políticas ex-
pressão de direitos, devem ser implementadas de forma democrática e plane-
jada, visando contribuir para o enfrentamento da exclusão e das desigualdades 
sociais, para que a participação popular e cidadã e o controle social se efetivem 
e, ainda, para impulsionar o desenvolvimento sustentável.

problemas da população, a participação cidadã também fortalece a concre-
tização do programa de governo e do modo petista de governar. Mesmo o 
Governo  tendo capacidade e acúmulo técnicos e políticos para formular as 
políticas públicas, a elaboração terá maior legitimidade se incorporar a so-
ciedade no processo, graças ao diálogo permanente sobre sua realidade e da 
visibilidade conferida aos diferentes interesses em disputa.

O PT reconhece que a sociedade tem o direito de participar ativamente 
assumindo suas responsabilidades na construção de uma gestão ética, 
democrática e e!ciente. Por isto sempre investiu na ampliação dos espaços 
de participação cidadã, pois a sociedade se reconhece naquilo que ajudou 
a construir. Assim, os governos do PT devem estimular e apoiar iniciativas 
de organização e mobilização da sociedade civil, sempre respeitando a inde-
pendência dos movimentos sociais. Pois é através do diálogo, sem temer ou 
escamotear os con#itos, que se disputa a hegemonia e se conquista novos 
adeptos ao nosso projeto político.
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Premissas comuns que devem orientar o 
programa de governo na área das políti-
cas sociais:

1. Um estado local forte para realizar o planejamento e gestão das políticas 
2. Construção articulada e integrada das políticas sociais 
3. Igualdade com equidade

As diversas faces da heterogeneidade e da pluralidade que compõem 
e caracterizam a sociedade brasileira abarcam também as diferenças de 
gênero, raça e geracionais, de orientação sexual e de capacidades. O re-
conhecimento destas diferenças e dos violentos processos de discrimina-
ção, que dão suporte e aprofundam as desigualdades explica e sustenta 
as diversas propostas de políticas sociais reparadoras e ações a!rmativas 
realizadas por governos petistas.

4. Gestão democrática, e!ciente e com controle social
5. Construir e ampliar uma cultura de respeito e valorização dos 
     direitos sociais e humanos.
6. Construir políticas para as crianças e para a juventude. 
7. Políticas para os Idosos   
8.  Construir Políticas para as Pessoas com De!ciência 
9. Defesa e garantia do Estado laico.
10. Cidades Educadoras
11. Cidade saudável
12. Segurança nos municípios 

Por !m, nossos pré-candidatos e pré-candidatas devem !rmar compro-
misso de consolidar em lei, direitos e políticas discutidos com a sociedade e 
ainda não institucionalizadas. Trata-se de assegurar sua continuidade além 
do tempo de governo como políticas de Estado.

EIXO 4 – GESTÃO ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE

O fortalecimento do Estado democrático pressupõe enfrentar o desa!o 
de instituir um novo modelo de gestão da administração pública em seus 
diversos níveis.

Este modelo deve ter como principais diretrizes: ampliar a capacidade 
gerencial e transformar a relação entre Estado e Sociedade visando pres-
tar serviços e promover políticas públicas e!cazes para realidade do mu-
nicípio, estado e país.

Ampliar a capacidade gerencial diz respeito à:
Garantia da dimensão estratégica no planejamento de ação governa-

mental, para que o governo cumpra os objetivos previstos, metas e prazos. 
Isso deverá ser perseguido através da Institucionalização  de processos de 
planejamento, monitoramento e avaliação da gestão comuns aos diferentes 
níveis da administração e articulados entre si, de modo a provocar mudança 
cultural no cotidiano das diversas áreas da administração pública.

Busca de eficácia das políticas implementadas – significa atingir os 
resultados esperados, cumprindo as diretrizes, metas e compromissos 

Busca de e!ciência nas ações e programas, o que signi!ca fazer o máximo 
possível, da melhor forma possível e com o menor gasto possível de recursos 

coordenação e a execução de forma integrada e articulada em planos e pro-
gramas. Cada departamento ou secretaria é um órgão executor das políticas 
incorporadas nesse plano ou programa governamental e não seu coordena-

-

dos que trabalham e inovam, valorização dos executores e operadores 
de políticas públicas.

*  Institucionalização de uma política ou instância governamental signi!ca torná-la formal, por meio de portaria, decreto ou legislação, com identi!cação de suas características e formas de funcionamento.
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7.  A descentralização administrativa inclui a desconcentração dos serviços públicos pelo território do município e também o compartilhamento do poder decisório, de maneira planejada, mantendo-se coesas 
as diretrizes do governo, sem perda da unidade político-administrativa do município.

-
tes públicos, propiciando o resgate da auto-estima, reconhecendo-os como 
pro!ssionais que desenvolvem um trabalho importante no resgate da ci-

para implementar modelos de gestão e!cientes, e!cazes e democráticos 
com objetivo de facilitar o acesso à informação e aos serviços públicos, bus-
cando transparência e controle social.

-
trutura administrativa do governo, dos processos e métodos de gestão, bus-
cando racionalidade administrativa, descentralização de responsabilidades e 
integração das políticas setoriais, subordinadas às diretrizes políticas comuns 
a toda a gestão. O governo executa políticas públicas por meio de diversos 
órgãos e secretarias. O foco dessas políticas é sempre o cidadão ou a cidadã, 
indivíduos que precisam ter suas necessidades atendidas de maneira articu-
lada e integrada e não dispersa.

por meio de “Agendas de Governo” ou por “Programas” ou “Núcleos” que articulem 
os diversos setores da administração em torno de diretrizes e metas comuns. 

território, sob uma coordenação comum, conforme as necessidades da 
região, é uma das formas e!cazes de integração de políticas públicas.

visando melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão e à cidadã, com 
garantia de respeito às diretrizes comuns a toda gestão. A descentraliza-
ção administrativa envolve a articulação das políticas públicas a partir da 
referência das especi!cidades territoriais, considerando a diversidade intra-
urbana de cada município.  A necessidade de descentralização administra-
tiva deve ser avaliada conforme a dimensão territorial de cada município, o 
número total de habitantes e sua maior ou menor dispersão pelo território.

Modernização Administrativa

O objetivo básico da modernização administrativa é governar de forma e!caz 
e e!ciente, transparente, participativa e ética, com planejamento e monitora-
mento dos projetos prioritários, seja no interior do governo, seja pela sociedade.
Constituição de novos instrumentos de gestão, tais como:

de execução dos serviços especí!cos, com prazos explícitos de resolutividade 
das solicitações por serviços e cumprimento de metas etc.

-
tando transparência no uso do dinheiro e controlando a qualidade da presta-

presencial, telefônica e WEB.

onde se concentre o atendimento direto ao munícipe. A Praça deve contar 
com atendentes especialmente quali!cados e instrumentos informatizados 
integrados à retaguarda de atendimento dos vários serviços, para que o ci-
dadão possa ter todas as suas solicitações atendidas em apenas um ponto de 

atendimento, utilizando o mesmo padrão e indicadores de serviços e como 
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de prestação de serviços à distância e de apoio à padronização de procedi-

competências dos agentes públicos para o atendimento e a prestação de ser-
viços com qualidade junto à população é ação estratégica para implementa-
ção efetiva da mudança, através da apropriação de um novo modo de pensar 

EIXO 5: DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NOS 
  MUNICÍPIOS E DIREITO À CIDADE

Para o PT todas as pessoas que vivem no município têm direito a um de-
senvolvimento urbano e rural socialmente equilibrado, ambientalmente 
sustentável e politicamente participativo.

Para o PT todas as pessoas que vivem na cidade têm direito a ela: direito 
-

e à participação cidadã. Para o PT, todas as pessoas têm direito de viver em 
uma cidade que, por meio de seu governo, tenha como orientação a redução 

-

Para o PT, todas as pessoas que vivem nas áreas rurais dos municípios 
-

humano à alimentação, para o que o cooperativismo na agricultura fami-
liar com o uso de tecnologias agroecológicas e a ampliação da produção de 

-
izar as economias locais e regionais. Todas as pessoas que vivem nas áreas 

rurais têm o direito de viver em um lugar onde haja um tratamento dife-

autonomia econômica, social e política das mulheres e o acesso igualitário 
às políticas públicas, onde se desenvolva uma política para a juventude ru-

no município conforme os objetivos estratégicos do desenvolvimento rural 
sustentável e socialmente inclusivo.

A continuidade das transformações profundas em andamento nos mu-
nicípios supõe formas mais avançadas de planejamento e controle do 
território lidando com os limites, explorando potenciais do meio físico, 
econômicos, da rede de logística e transporte de maneira a que os impactos 
do crescimento não terminem por gerar desequilíbrios e mais desigualdade 
social e territorial. Supõe, também, articulação com as políticas do Ministério 
das Cidades, com o PAC e o programa Minha Casa Minha Vida.

Planejar o futuro da cidade a partir da participação democrática de todos 
os setores sociais, econômicos e políticos que a compõe, de forma a construir 
um compromisso entre cidadãos que torne a cidade um direito de todos, é 
um desa!o previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº. 10.257/01).

A partir dele, os municípios com mais de 20.000 habitantes devem obrigatoria-
mente elaborar um Plano Diretor. O Estatuto da Cidade tem instrumentos urbanísti-

e agir dos agentes e gestores públicos. Assim iniciativas como a Criação de 
Escola de Administração Pública e da de!nição e execução de planos de for-
mação continuada de!nidos a partir das necessidades de desenvolvimento 
de competências de todas as áreas e do programa de governo a ser implan-
tado são importantes.

outros municípios para construção de metodologias e instrumentos de gestão e 
capacitação de agentes públicos para novos processos administrativos. 



24 METODOLOGIA E DIRETRIZES DE PROGRAMA DE GOVERNO

cos, tributários e jurídicos que podem garantir a efetividade do Plano Diretor. 
Muitas Constituições Estaduais tornaram obrigatória a elaboração do 

Plano Diretor para todos os municípios. 
Para o PT, não se trata apenas de uma obrigação formal. Independente 

do número de habitantes de cada cidade, como apontado nos eixos abor-
dados anteriormente, o PT considera muito importante que se realize o 
Planejamento do Município e a elaboração de um Plano Diretor que mate-
rialize as propostas discutidas na sociedade. O processo de planejamento 
é uma oportunidade para que os cidadãos e cidadãs repensem as cidades, 
suas relações e conformação na perspectiva de que seja cumprida a função 
social da propriedade, que se tornem mais justas, humanas e democráti-

racteriza os municípios e as regiões. 
O Plano Diretor deve conter todas as diretrizes para um modelo de de-

senvolvimento sustentável a ser adotado com base na universalização das 
políticas sociais, na democratização dos espaços territoriais e políticos e na 
integração do Rural na vida da cidade.

A seguir, apontamos alguns dos desa!os que podem e devem orien-
tar esse processo:

1. A integração do Rural no Plano Diretor do Município 
2. Reforma Urbana e Política Habitacional
3. Saneamento
4. Transporte e Mobilidade Urbana
5. Intervenções urbanísticas voltadas à democratização do espaço urbano.

Ao tratarmos da evolução do Modo Petista de Governar e dos desa!os per-
cebidos e compartilhados pelos militantes e governantes do PT nos últimos 
anos, indicamos a importância das intervenções urbanísticas que ampliam 
as oportunidades de acesso à cidade e valorizam seus marcos identitários. 

É muito importante que os pré-candidatos e pré-candidatas do PT avaliem 
no processo e formulação do programa a possibilidade de investimentos que 
valorizem as praças, parques e outros marcos, que permitam a integração 
das pessoas e o lazer contribuindo para multicentralidade na cidade e para 
maior qualidade de vida das pessoas em cada lugar. 

É fundamental que a realização destas obras estejam situadas nos marcos do pro-
cesso de desenvolvimento sustentável nas cidades e associadas às demais políticas 
no processo de Planejamento da Cidade e no âmbito do Orçamento Participativo.
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DIRETRIZES DE PROGRAMA DE GOVERNO
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O município é importante para 
transformar o rural no Brasil?

Os Diretórios Municipais, Macrorregiões, candidatos a Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereador do Partido dos Trabalhadores ou de seus partidos alia-
dos devem assumir em seus espaços de atuação política uma das bandei-
ras históricas mais importantes dos trabalhadores brasileiros, a defesa da 
reforma agrária e do desenvolvimento rural ambientalmente sustentável e 
socialmente inclusivo.

Muitos dos problemas mais importantes das cidades, tais como a fome, a 
miséria, o desemprego, a falta de moradia, a violência, a precariedade dos 
serviços públicos de educação e saúde e a falta de dinamismo da economia 
do Município têm sua origem no tipo de desenvolvimento rural que histori-
camente o Brasil herdou da época da Colônia e da escravatura: uma agricul-

Política Agrária e Desenvolvimento 
Rural Sustentável

SECRETARIA AGRÁRIA ESTADUAL

tura baseada no latifúndio, na monocultura de exportação e na exploração 
predatória dos recursos naturais e do trabalhador rural.

Frente a essa realidade, o município não pode !car inerte e colocar-se na 
posição fatalista de que no Desenvolvimento Rural não há o que fazer, já que 
os principais instrumentos de política estão nas mãos do Governo do Estado 
e do Governo Federal. 

Muito pelo contrário, o município, por estar muito mais próximo das 
populações rurais e atuando dentro de sua competência, pode realmente 
FAZER A DIFERENÇA para mudar o tipo de desenvolvimento rural domi-
nante no país.

O Governo Lula criou muitos novos programas e abriu grandes possibili-
dades de parcerias entre o Município e o Governo Federal para o desenvolvi-
mento rural numa conjuntura que coincide com uma alta geral dos preços 
dos alimentos, o que, de um lado, reforça a necessidade de produzir mais 
alimentos e, por outro, a oportunidade de inclusão econômica e social de 
pequenos produtores rurais, os maiores responsáveis pela produção de ali-
mentos para o consumo da população no país.

O Governo Dilma não só ampliou e aprofundou as possibilidades de parce-
rias com os municípios, mas colocou essa parceria como o eixo de seu prin-
cipal programa, o Programa Brasil Sem Miséria. Quase a metade da meta de 
famílias que serão bene!ciárias são rurais.

O PT e seus aliados no governo do município pode mostrar que uma política 
decidida de apoio ao desenvolvimento rural ambientalmente sustentável e social-
mente inclusivo poderá, além de resolver muitos problemas urbanos, contribuir 
para o avanço da Reforma Agrária, para o fortalecimento da Agricultura Familiar 
e para a construção de um novo modelo de desenvolvimento rural para o país.

Erradicar a pobreza extrema e dinamizar a economia dos municípios são hoje 
um único desa!o estratégico, tanto para o poder local quanto para a nação. 
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Quais são as diretrizes do Governo Dilma para a Política Agrária e 
para o desenvolvimento rural que os municípios devem assumir?

1. Valorizar o rural como espaço de desenvolvimento e qualidade de vida 
para todos os brasileiros e brasileiras

2. Apoiar a reforma agrária como política fundamental para o desenvolvi-
mento socioeconômico e ambientalmente sustentável do país 

3. Fortalecer a agricultura familiar e ampliar a produção de alimentos 

4. Promover o direito humano à alimentação e o acesso a direitos e políticas 
públicas no meio rural

5. Apoiar o desenvolvimento dos assentamentos como espaço de qualidade 
de vida e forma de dinamizar as economias locais e regionais 

6. Promover a autonomia econômica, social e política das mulheres e acesso 
igualitário às políticas públicas

7. Criar uma política para a juventude rural

8. Promover o desenvolvimento sustentável na agricultura familiar e garan-
tir tratamento diferenciado na regularização ambiental

9. Fortalecer e ampliar o cooperativismo da agricultura familiar 

10. Planejar e promover o zoneamento das atividades agropecuárias no mu-
nicípio conforme os objetivos estratégicos do desenvolvimento rural susten-
tável e socialmente inclusivo

11. Apoiar o uso de novas tecnologias sustentáveis e agroecológicas e es-
timular sua adoção pela agricultura familiar

12. Promover a criação de empregos com salários e condições de trabalho 
decentes no campo

13. Apoiar a agregação de valor, a diversi!cação e a ampliação da produção 
de alimentos da agricultura familiar, visando a segurança alimentar e ampli-
ando suas exportações

Como o município pode, de fato, priorizar o Desenvolvimento Rural?

A partir da Constituição de 1988, (arts. 182 e 183) e com a promulgação 
do Estatuto da Cidade, (Lei Federal nº. 10.257/01), os municípios brasileiros 
passaram a ter uma maior autonomia e a obrigatoriedade de planejar 
a administração da cidade por meio de um Plano Diretor aprovado com a 
participação da população local. Muitas Constituições Estaduais tornaram 
obrigatória a elaboração do Plano Diretor para todos os municípios e não 
apenas para aqueles com mais de 20 mil habitantes, conforme a Constitu-
ição Federal prevê. Assim, por meio da implantação de órgãos colegiados, 
conselhos paritários, consultivos ou deliberativos, audiências e consultas 
públicas, conferências, planos e projetos de lei de iniciativa popular, referen-
dos e plebiscitos, a democracia será realmente participativa, com propostas 
pactuadas pelos diversos setores da sociedade que devem também acom-
panhar sua implementação.
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Instrumento básico e fundamental da política de desenvolvimento local 
que compreende o perímetro urbano e suas áreas rurais, construído com 
a participação popular e aprovado por Lei Municipal. O Plano Diretor deve 
conter todas as diretrizes para um modelo de desenvolvimento sustentável 
a ser adotado com base na universalização das políticas sociais, na democra-
tização dos espaços territoriais e políticos da cidade e, principalmente, na 
integração do rural na vida da cidade.

Como integrar o rural no Plano Diretor do município?

-
nicípio, tendo em vista o abastecimento alimentar da população, as aquisições 
institucionais para a alimentação escolar por meio de gestão direta do governo 
municipal e para ampliação dos pontos de vendas de produtos de qualidade 

normas municipais de uso e ocupação do solo, criando zonas que incentivem 
a ocupação do espaço territorial do município com equilíbrio e racionalidade 

ou à agricultura com produção diversi!cada e de alimentos, para garantir 
oferta de empregos, o abastecimento alimentar local e regional, bem como 

áreas destinadas à produção diversi!cada de alimentos ou de monoculturas 
predatórias aos recursos naturais e ao meio ambiente, que, além de promover-

Urbana, com a produção de alimentos, mudas de espécies #orestais e me-

com demais órgãos da administração pública federal e estadual para receber 
os benefícios dos programas voltados ao fomento da produção agropecuária, 
das atividades voltadas ao desenvolvimento da  agricultura familiar, do abas-

para os programas de apoio à preservação dos recursos naturais e meio am-

-
primento da função social da propriedade rural.
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O município deve ter uma instância competente especí!ca da administração 
municipal para implementar a gestão da Política de Desenvolvimento Rural. 
Esta instância pode variar de acordo com as possibilidades do município. Pode 
ser desde uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento 
e Segurança Alimentar ou apenas um “Grupo de Trabalho de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e de Segurança Alimentar e Nutricional”, mas sempre com 
a prioridade de integrar o rural na vida da cidade, valorizando os produtores 
rurais em sua missão do cumprimento da função social da propriedade da terra, 
na produção de alimentos e na preservação do meio ambiente,

As seguintes providências, normalmente, devem preceder a elaboração do 
planejamento e a integração das áreas rurais no Plano Diretor do Município:

1. Criação do órgão competente (Grupo de trabalho) ou Secretaria respon-
sável pelas ações de planejamento e desenvolvimento dos programas a 

2. Organização de legítimos canais de comunicação com os setores envolvidos 
com as atividades e com a produção rural, com as organizações dos movimen-
tos sociais do campo, para garantia de efetiva participação democrática e popu-

3. Envolvimento Intersetorial no planejamento e na atuação do órgão res-
ponsável pela condução das políticas agrícolas e agrárias, com demais Secre-
tarias e órgãos da Administração Pública Municipal, principalmente para a 
elaboração de um completo diagnóstico sobre o território do município, ou 
seja, para identi!cação e planejamento do zoneamento municipal, do perí-

4. A elaboração de um diagnóstico sobre a área rural do município também 
é requisito essencial para que se possa elaborar o Plano de Ação integrado 
urbano-rural e será necessário a administração municipal organizar e manter 
atualizada a informação sobre a realidade rural do município. 

O conhecimento das formas de uso do solo rural, da produção agropecuária 
e da estrutura fundiária do município deve ser o mais abrangente e atuali-
zado, de modo a aparelhar a estrutura administrativa local para promover 
a valorização e dar visibilidade à zona rural e aos recursos naturais a serem 

preservados, principalmente, junto à comunidade urbana do município. Para 
tanto, deve-se apurar informações e dados sobre:

-
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número de trabalhadores permanentes, número de arrendatários, número 

Quais iniciativas e ações o município pode realizar no desenvolvi-
mento Rural?

As administrações municipais têm amplas possibilidades de estabele-
cerem um novo direcionamento às políticas de desenvolvimento rural e de 
fortalecimento da integração urbano-rural. Aqui vão algumas sugestões:

-

-

-

-

convênios com órgãos federais (Sistema Uni!cado de Atenção à Sanidade 

de governo.
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Que a ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento da 
educação e para o crescimento sustentável do Brasil é praticamente um con-
senso entre toda a sociedade brasileira. Mas o que defende o Partido dos 
Trabalhadores sobre esse tema? O que os prefeitos e vereadores petistas po-
dem propor de diferente de nossos adversários? O que é o “modo petista de 
governar” na Ciência e Tecnologia?

Primeiramente, nossa marca principal é o ASPECTO SOCIAL da tecnologia. 
Vários projetos podem ser feitos pelos municípios para melhorar a qualidade 
de vida dos trabalhadores, aumentar a produtividade e reduzir riscos de aci-
dentes de trabalho.

Dois exemplos simples e amplamente conhecidos: a ferramenta que fura e 
quebra côco, que substitui o tradicional e a!ado facão, responsável por mu-

-

talidade infantil por desidratação. O mesmo vale para o desenvolvimento de 
tecnologias inclusivas, destinadas aos portadores de de!ciências.

Temos que identi!car em cada cidade, em cada comunidade, suas neces-
sidades e como investir e inovar com tecnologia social. O governo federal tem 
recursos para apoiar esses projetos, mas precisa que a iniciativa venha do 
município. Prefeito e vereadores podem criar leis municipais que incentivem 
o desenvolvimento local de tecnologia social, o empreendedorismo e facilite 
convênios com as outras esferas de governo.

Deve-se buscar criar e atrair para a cidade parques tecnológicos que con-
tenham incubadoras de empresas, arranjos produtivos locais, laboratórios, 
universidades, centros de pesquisa, centros de documentação e difusão cul-
tural, dentre outras possibilidades, como forma de desconcentrar territorial-
mente o sistema de ciência e tecnologia do país.

As novas tecnologias da informação e comunicação estão transformando 
nossa vida e nosso modo de trabalhar. Apesar de grandes avanços na área de 
inclusão digital com os governos Lula e Dilma, mais da metade dos brasileiros 
ainda são vítimas do chamado “analfabetismo digital”, que signi!ca não sa-
ber operar um computador ou usar a internet.

A inclusão digital deve ser considerada uma política pública das prefeitu-
ras petistas. As formas de fazer isso são muitas e complementares entre si: 
montar uma infraestrutura de cidade digital, colocando a internet sem !o 
gratuitamente à disposição da população. Fazer telecentros públicos para 
acesso gratuito à internet. Regularizar e incentivar as lan houses privadas.

O prefeito deve pensar também na inclusão digital da prefeitura. Portanto, a 
modernização tecnológica constante do município deve ser uma preocupação 
permanente. Mas os prefeitos petistas devem seguir algumas premissas básicas:

Programa do setorial de Ciência & Tecnologia, 
Tecnologia da Informação para prefeitos(as) e 
vereadores(as) do PT nas eleições de 2012

SETORIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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prefeitura, prestigiando seus funcionários públicos e evitando !car refém de 
fornecedores privados.

-
dor de propriedade coletiva, que não exigem pagamento de royalties e licen-
ças de uso caríssimas, que geralmente são remetidas ao exterior.

em qualquer computador ou dispositivo eletrônico, independente de fabri-
cante ou sistema operacional.

consumo de equipamentos e insumos, como energia elétrica, mas também 
para onde vai o descarte dessas máquinas. É o que chamamos de TI Verde.

A tecnologia da informação deve ser instrumento para realização de 
bandeiras históricas do PT: o orçamento participativo, agora na internet. A 

realização de consultas públicas online, de forma intensa, para projetos de 
leis, editais de licitação e decretos. A promoção da transparência pública 
de forma mais ampla possível, trabalhando com o conceito de “dados ab-
ertos”. En!m, o governo eletrônico deve ter foco nos direitos do cidadão, 
não apenas no deveres.

Outro ponto é o georreferenciamento e monitoramento do território, uma 
das ferramentas de gestão mais importantes da atualidade. Permite visão 
espacial dos equipamentos públicos e ocupação territorial, tornando mais 
fácil elaborar políticas públicas e tomar decisões.

Por fim, do ponto de vista da educação, o prefeito e os vereadores 
devem trabalhar para a popularização da ciência. Isso pode ser feito com 
projetos que estimulem as instituições de ensino e pesquisa, museus e 
centros de ciência a buscarem formas de levar o conhecimento para fora 
das universidades.

Um exemplo concreto é criar uma “olimpíada municipal de matemáti-
ca”, baseada na iniciativa de sucesso do Governo Federal. Isso ajudará 
os alunos a melhorarem suas notas e também seria uma prévia para o 
concurso nacional.
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Criação da - SEMPIR - Secretaria Municipal de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial ou Coordenadoria Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial, respondendo diretamente ao Gabinete do/a 
Prefeito/a, com o papel de construir e articular com todas as Secretarias e 
Organismos da Administração Municipal, Políticas Públicas para a Promoção 
da Igualdade Racial, tais como:

Participação Popular
Criar o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que deverá 

ter caráter propositivo, !scalizador da ação governamental, contribuindo as-

Realizar a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial;  
Construir com base no relatório da Conferência de Promoção da Igualdade 

Política Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial

Racial e em consultas públicas aos movimentos sociais, o Plano Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial, plano este que, deverá ser o norteador 

Quilombos (cidades onde houverem Quilombos)
Construir junto com as comunidades quilombolas, respeitando suas espe-

ci!cidades e demandas locais, o programas e politicas públicas que atendam 

Emprego e renda
Desenvolver ações de garantia de emprego e renda, tendo como uma de 

suas referências a economia solidária, fomentando às produções artísticas dos 
negros nas cidades e ações de incentivo ao emprego de negros e afrodescen-
dentes, além da reserva de vagas nos concursos públicos do município, inclu-

Habitação
Desenvolver uma política habitacional, levando em conta que a população 

negra está desabitada, criando o Programa Habitacional de Inclusão da 
População Negra;

Educação
A aplicação imediata da lei 10.639/03 deverá ser uma de nossas principais 

ações, além da pesquisa e implantação de uma bibliogra!a afro em todas 
as escolas públicas do Município e nas Bibliotecas Públicas. Desenvolver a 
educação com base nos princípios e na história do povo africano no Brasil, in-
tegrando as manifestações culturais negras, tais como, o Hip Hop, a Capoeira, 

SETORIAL DE COMBATE AO RACISMO
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Dança Afro, etc., formar nossos/as professores/as para produção em sala de 
aula e abordagem dos temas raciais, produzindo um vasto material didático 
e pedagógico para o tema.

Saúde
Desenvolva em um Programa Municipal de Saúde Integral da Popu-

lação Negra, com atendimento das especialidades que são de origem neg-

Agenda
Estabelecer por Lei Municipal proposta pelo chefe do Executivo o feriado 

Publicidade
Garantir a participação mínima de 30% de Negros/as, nas peças publici-

tárias da Prefeitura Municipal. 
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Introdução: Os municípios e a defesa dos 
direitos humanos

As lutas dos movimentos de direitos humanos no Brasil ganharam rele-
vância a partir da resistência à ditadura militar e se con!guraram desde seu 
início por três características básicas: eram movimentos da sociedade civil 

pelo Estado de exceção.
Neste período, os movimentos por direitos humanos foram combatidos, 

estigmatizados e desquali!cados por todos os agentes violadores (Estado, 
capital, meios de comunicação, etc.), e colocados muitas vezes na condição 
de defensores de bandidos ou de ações “ilegais” de minorias sociais (igual-

Promover, Consolidar e Ampliar Direitos 
no município

mente apresentados, pois, como bandidos pelos meios de difusão ide-
ológica dominantes).

O saldo é altamente favorável pelos resultados objetivos obtidos. Con-
quistamos importantes direitos civis e políticos, o Brasil reconheceu e rati-
!cou praticamente todos os instrumentos do Sistema Internacional de Di-
reitos Humanos, constituímos comissões parlamentares, conselhos e órgãos 
exe-cutivos em direitos humanos nos níveis federal e estadual, aprovamos 
programas nacionais e estaduais em direitos humanos e começamos a de-
senvolver políticas públicas que transformaram em leis e ações executivas as 
plataformas de direitos humanos.

No ano passado, a Presidenta Dilma sancionou a lei que cria a Comissão da 
Verdade, com a !nalidade de esclarecer e examinar os crimes cometidos pela 
ditadura militar.  Foi um avanço importante, porém, a comissão ainda não 
está de fato funcionando.

No entanto, isso não signi!ca que os direitos humanos estejam consolida-
dos no Brasil e no Estado de São Paulo. Pelo contrários conquistas que acu-
mulamos vão se opondo às forças políticas e econômicas contrariadas, cuja 
violência e disposição de reação criminalizam movimentos sociais, exploram 
o conservadorismo do Parlamento, do Judiciário, do Ministério Público e de 
Governos em vários níveis e suscitam uma outra ordem de questões igual-
mente desa!adoras para os movimentos de direitos humanos.

Num ano de eleições municipais, os movimentos de direitos humanos e 
o PT podem e devem suscitar uma série de questões que são fundamentais 
para promover, consolidar e ampliar direitos no espaço do município, ter-
ritório fundamental para que esses direitos sejam acessíveis a toda a popu-
lação, particularmente os setores mais empobrecidos e discriminados da 
sociedade brasileira.

SETORIAL DE DIREITOS HUMANOS
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Na contramão das políticas neoliberais
O marco fundamental para uma política municipal de direitos humanos 

a ser levada pelo PT às eleições municipais no Estado de São Paulo é a re-
jeição à hegemonia neoliberal que marca as políticas públicas do governo 
do Estado desde o primeiro governo do PSDB em 1995. Os governos tucano-
pefelistas de São Paulo dos últimos 18 anos, oito dos quais em íntima relação 
com o governo federal da fase FHC, implementaram políticas de privatização, 
terceirização, precarização e esvaziamento das políticas econômicas e sociais 
do Estado, que objetivamente se transformaram em áreas de violação de 
direitos humanos denunciadas pelos movimentos sociais, parlamentares e 
entidades de direitos humanos estaduais, nacionais e internacionais.

Nestes anos, São Paulo viveu momentos de decadência de seu papel 
econômico no contexto nacional, experimentou anos e anos de desemprego 
e precarização do trabalho que aprofundaram a vulnerabilidade social dos 
mais pobres, aprendeu a conhecer as chagas da exclusão social na periferia 
dos grandes centros metropolitanos, nas médias cidades do interior e no 
campo, tomado pelo agronegócio e pela monocultura. Explode a violência 
e expande-se o crime organizado, que toma conta inclusive dos presídios e 
unidades de internação de adolescentes.

As respostas do governo do Estado são pí!as e violentas. Polícias vio-
lentas ou inoperantes, políticas sociais inexistentes, sistema penitenciário 
comprometido pela corrupção e pela convivência promiscua com facções 
criminosas, FEBEM mais que denunciada, sucateamento do papel do Es-
tado na reforma agrária e promoção da justiça no campo – em que pese 
o caráter progressista do Programa Estadual de Direitos Humanos, con-
quistado pela sociedade civil em 1997, o governo tucano-pefelista de São 
Paulo foi reprovado por estas e por outras tantas mazelas na saúde, na 
educação, na assistência social.

Assim, em São Paulo, uma política de direitos humanos apresentada pelo 
PT para as eleições municipais deve vir carregada da denúncia da falência da 
política estadual para a promoção de direitos e do anúncio de uma série de 
iniciativas que venham na contramão das políticas neoliberais implementa-
das por nossos principais adversários nacionais e estaduais – a aliança con-
servadora que continua dirigindo o Estado de São Paulo.

Diretrizes para o Programa de Governo 
do Município

1. Instituir um Sistema Municipal de Direitos Humanos no Município
Entre os principais elementos desse sistema com o qual o governo se com-

promete, estão: a de!nição, com ampla participação popular, de um pro-

realização de conferências periódicas de direitos humanos para monitora-

-
dorias setoriais (de igualdade racial, de mulheres, de juventude, de pessoas 

um órgão executivo para coordenar no primeiro escalão as políticas de di-
reitos humanos (Secretaria, Coordenadoria) em caráter transversal de toda 
a administração.

2. Investir na educação para os direitos humanos 
O município deve adotar políticas para que a temática dos direitos huma-

nos seja adotada como transversal em todo o currículo escolar em todos os 
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crianças, adolescentes, jovens, suas famílias e o conjunto da comunidade 

municipais (rádio, jornal, tv) para promover cursos, debates e campanhas de 
divulgação e de acesso aos direitos.

3. Assumir o acesso à Justiça e a proteção e assistência a vítimas da 
violência com tarefas importantes do município

Acesso à Justiça e proteção/assistência a vítimas da violência devem 
fazer parte da agenda municipal, ainda que as responsabilidades por es-
sas tarefas devam ser compartilhadas com o Estado e a União. Em par-
ticular, o município pode ajudar a popular mais pobre e desinformada 
a lutar por seus direitos, através da transformação dos equipamentos 

convênios com a Defensoria Pública para ampliação da assistência e ori-

cratização do acesso aos juizados especiais cíveis e criminais nos bairros, 
entre outros meios. E o município pode e deve ser dotado de uma rede 

de equipamentos públicos para assistência e proteção a vítimas da vio-
lência, integrando políticas de assistência social, saúde e educação para 
atender prioritariamente a vítimas de crimes violentos – em particular 
de segmentos vulneráveis como vítimas de violência sexual, de violência 
doméstica, de homofobia, de racismo e de sexismo.

4. Economia Solidária e Apoio à Geração de Emprego e Renda no 
campo e na cidade

Crescem as experiências de consolidar direitos em coletividades que bus-
cam o exercício de direitos econômicos e sociais a partir de experiências que 
contrariam o mercado e suas formas hegemônicas de exploração do trabalho. 
Neste sentido, políticas de apoio à segurança alimentar, à produção de alimen-
tos, ao fortalecimento da pequena propriedade rural familiar ou comunitária, 
à reforma agrária e fortalecimento da economia das famílias assentadas, da 
produção cooperativa, da autogestão e de outras formas de economia solidária 
constituem parte de uma política municipal de direitos humanos.
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Este texto tem como objetivo oferecer aos leitores informações sobre a 
política pública municipal de economia solidária. Tendo em vista a prática 
de colaboração mútua e de solidariedade, o setorial estadual de Economia 
Solidária do Partidos dos Trabalhadores vem realizando debates com os di-
versos segmentos que compõe o movimento para consolidar que esse texto 
seja o referencial para essa temática.

Os governos do Partido dos Trabalhadores se caracterizam pelos princípios da 
democracia participativa, justiça social e respeito à diversidade humana. Temos 
que prosseguir neste rumo no pleito de 2012, elegendo prefeitos e vereadores que 
estejam comprometidos com estes princípios e que possam aprofundar as nos-
sas conquistas. O caminho para fazê-lo, em nossa tradição petista, consiste em 
inspirar-se das lutas históricas dos trabalhadores contra a exploração do grande 
capital e dos excluídos em geral, pelos seus direitos sociais e econômicos.

A Economia Solidária, cujo desenvolvimento tem-se acelerado desde 2003, 
representa uma estratégia de organização social e econômica pela base com 

Economia Solidária: estratégia de 
desenvolvimento econômico e mudança social

um grande potencial para a geração de trabalho e renda e a inclusão social. A 
multiplicação de cooperativas, associações, clubes de trocas, redes de coopera-
ção e comércio justo e entidades de !nanças solidárias, entre outras práticas, 
são iniciativas que surgem no nosso campo, como alternativas populares, com 
uma forte interação com o chamado modo petista de governar.

As atividades de Economia Solidária têm todas um caráter autogestionário 
e por isso geram processos de emancipação e mudança nas relações sociais 
e de trabalho, pre!gurando uma nova cultura e a emergência de novos refe-
renciais políticos entre os seus praticantes. Traduzem a certeza da construção 
de um mundo socialmente mais justo e ambientalmente mais sustentável, 
sem perder de vista o desenvolvimento econômico inclusivo.

O Estado brasileiro, que historicamente se postou ao serviço do grande 
capital, apenas tinha incoporporado até o !nal do século passado os as-
salariados do setor formal da economia, por meio da legislação trabalhista, 
deixando à margem um grande número de pessoas envolvidas em formas 
autônomas de trabalho. Hoje, esta situação está mudando, com trabalha-
dores e trabalhadoras tornando-se cidadãos cada vez mais conscientes dos 
seus direitos. Sua organização e participação têm provocado mudanças 
nas políticas públicas nas várias esferas de governo, em particular nos mu-
nicípios. Os governos que impulsionam estas políticas o fazem sem negar o 
protagonismo dos trabalhadores da Economia Solidária, porém rea!rmando 
o dever do Estado em apoiá-las, algo bem diferente do assim chamado “Ter-
ceiro Setor”, que se alinha com as concepções liberais e postula a substituição 
do Estado, fazendo tabula rasa da Constituição de 1988.

Os candidatos do PT às eleições municipais de 2012 precisam abraçar 
esta causa, como portadores de uma mensagem de mudança social, in-
cluindo em suas propostas os novos modelos de produção e de organiza-
ção do trabalho que conformam a Economia Solidária. Isso implica em 
reconhecer e apoiar as formas de trabalho associado, que crescem em 

SETORIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
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ritmo acelerado no país e que caracterizam o modo de vida dos povos 
tradicionais em sua diversidade.

As políticas públicas de Economia Solidária expressam a necessidade de 
inclusão de uma parte substancial da massa de trabalhadores que têm !cado 
apartadas das ações do Estado, abrindo-se para estratégias de desenvolvi-
mento diferenciadas e respeitadoras dos seus direitos, caracterizadas pela 
justiça social e as práticas de solidariedade. A garantia de acesso a fundos 
públicos para o desenvolvimento da Economia solidária deve fazer parte da 
missão dos prefeitos e vereadores petistas. Para eles, apontamos abaixo um 
programa de ações, que possibilitem avançar ainda mais na consolidação da 
economia solidária ao nível municipal:

 
1. Criação de um marco legal para a Economia Solidária no âmbito do 
município.
 
2. Ampliação do espaço Institucional da Economia Solidária, com a criação 
de um órgão próprio nas prefeituras (coordenadoria, diretoria, secretaria, 
ou pelo menos uma assessoria), vinculando-o às áreas de desenvolvimento 
econômico ou trabalho e renda.

3. Criação e funcionamento de um Conselho Municipal de Economia 
Solidária, como instância paritária que possa assegurar a participação e o 
controle social sobre as políticas públicas. 

4. Criação de um Fundo Municipal de Economia Solidária, e/ou de recursos 
permanentes para o !nanciamento dos programas de incentivo e de crédito 
aos empreendimentos econômicos solidários.
 
5. Instalação de um ou mais Centros Públicos de Economia Solidária, como 
espaços de assistência, capacitação, incubação e desenvolvimento de tecno-
logias sociais e/ou  assistidas.
 
6. Promoção de Espaços de Comércio Justo e Solidário, para a comercializa-
ção dos produtos da Economia Solidária, principalmente em locais de grande 
circulação, no quadro do Decreto que instituiu o Sistema Nacional de Comér-
cio Justo e Solidário, assinado pelo Ex-presidente Lula. 
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O esporte e lazer são expressões da cultura humana. Direitos cuja apro-
priação é fundamental para o processo de humanização das novas gerações, 
e que, portanto, devem ser concebidos como alavancas ao desenvolvimento 
integral do ser humano, abordado com responsabilidade e entendidos na 
totalidade das relações sociais. 

Para tornar completa a determinação constitucional, o estado deve ga-
rantir a todos os cidadãos brasileiros o acesso ao esporte e ao lazer como um 
direito legítimo de cada um, sem distinção de capacidades, habilidades, cor, 
raça, etnia, sexo, idade e condição social. 

A universalização com qualidade de acesso ao esporte deve ser o eixo 
norteador, concretizando a partir de políticas públicas baseadas nos precei-

“É dever do estado fomentar práticas 
desportivas formais e não formais como 
direito de cada um”. (Constituição Federal de 1988) 

SETORIAL DE ESPORTE E LAZER

tos de cidadania, diversidade e inclusão, considerando suas características 
transversais e consequente ações associadas a política de saúde, meio ambi-
ente, cultura, turismo, juventude ,educação e habitação etc. 

Cabe destacar a importância de de!nir as diretrizes a partir dos pro-
blemas, das necessidades e das diretrizes gerais tendo como eixo norteador 
a inclusão social, acessibilidade a espaços e vivências do esporte e lazer di-

-
dade, a intersetorialidade, a formação e o desenvolvimento de pessoal e a 
participação social. 

Universalização do acesso e promoção 
da Inclusão Social 

O acesso ao esporte e ao lazer é direito de cada um e dever do estado, 
pelo qual deve se garantir e multiplicar a oferta de atividades esportivas, 
competitivas e de lazer a toda a população, considerando sua importância no 
desenvolvimento integral do individuo e na formação da cidadania. 

O esporte e o lazer deverão ser instrumentos de inclusão social a partir 
da eliminação de todas as formas de discriminação, de criação de igualdade 
de oportunidades a população carente e os marginalizados, como negros, 
índios, pessoas com de!ciência e mulheres das camadas mais pobres. 

Propostas de Ação: 

local e de valorização da participação esportiva da mulher do negro e de pes-
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-

esporte e lazer. 

Esportes, Lazer e Intersetorialidade 
Considerar o esporte e o lazer na intersetorialidade das políticas públi-

cas, demanda articular um conjunto de ações e políticas transversais com a 
cultura, o turismo, educação, saúde e outras enfatizando a importância das 
várias dimensões do lazer, aliadas à arte e à música, comunicação, vida na 
natureza, ao bem estar, à moradia, à saúde com qualidade de vida para a 
apropriação coletiva, lúdica, crítica e criativa das diversas manifestações que 

compõem o patrimônio cultural local incorporando novas formas de apren-
der, viver, explicar e organizar a vida social e construindo proposições mais 
criticas ao campo de intervenção no âmbito do esporte e lazer. 

Desenvolvimento econômico 
O esporte tem um enorme potencial econômico que gera empregos e 

renda seja na fabricação e comercialização de produtos esportivos, na cons-
trução e reforma de instalações esportivas, na venda de serviços ou na pro-
moção de eventos. Devem se considerar ainda os efeitos suplementares dos 
expectadores, patrocinadores, vendedores da mídia nacional e internacional 
e da indústria do turismo que gira em torno das grandes competições. Po-
dem ser desenvolvidas ações, podem ser desenvolvidas ações, programas e 
projetos de esportes e lazer capazes de alavancar o crescimento econômico, 
com re#exos positivos na formação humana e valorização da indústria nacio-
nal e da cadeia produtiva do esporte. 

Financiamento do esporte e lazer 
O !nanciamento público é essencial para promover as políticas sociais. 

Devem-se identi!car as formas de !nanciamento e possibilidade efetiva de 
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funcionamento com equilíbrio e equidade su!cientes para prover a prática 
esportiva em todas as dimensões para os setores desprovidos de condições 

as fontes para além dos recursos orçamentários da união é fundamental 
para o partilhamento das responsabilidades, salvo o dever constitucional do 
estado para viabilizar a universalização do esporte e lazer como amplitude 
democrática e diversi!cação na participação. 

esporte e lazer tendo como meta a aplicação de orçamento público. 

esporte e ao CONANDA.

cratização do acesso ao esporte e lazer. 

Gestão democrática: participação e 
controle social 

Para consolidar, a gestão democrática é necessário ampliar e institucio-
nalizar canais de dialogo entre o governo, as entidades esportivas e a so-
ciedade favorecendo as possibilidades de participação, interação, colabo-
ração e acompanhamento sistemático da política de esporte. Uma gestão 
democrática exige que os cidadãos envolvidos estejam devidamente com-
prometidos e com as suas competências claramente estabelecidas para 
poder in#uir nas decisões e !scalizar a forma como as ações são realizadas. 

Desenvolvimento e lazer 
O Esporte e lazer ou recreativo completa as práticas esportivas nas quais 

prevalece o sentimento lúdico, a livre escolha e a busca da satisfação de ne-
cessidades subjetivas ao atendimento das demandas sociais de lazer exigem 
um trabalho integrado que valorize o lazer com a articulação de políticas 
publicas de esporte e de lazer que efetivem a intersetorialidade com a saúde, 
com o turismo, com a cultura e com a educação e outras políticas sociais 
pautadas na diversi!cação dos conteúdos culturais do lazer. O lazer, em uma 
perspectiva emancipatória, deve valorizar o lúdico, o jogo fazendo e o tempo 
livre fazendo um contraponto à preparação para o preparo ordenado. 

Propostas de Ação: 

-

-
riais de lazer. 
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O Modo Petista de Governar e a Juventude
SECRETARIA DE JUVENTUDE

A marca do PT, “o modo petista de governar”, precisa incluir em sua con-
cepção, para além dos pilares históricos da transparência, compromisso 
com os setores oprimidos e a democracia e participação popular, políticas 
públicas com enfoque neste importante segmento estratégico que se tor-
nou a juventude.

É preciso mudar a concepção adotada e ainda amplamente aplicada em 
diversos municípios do Estado, de jovem como risco social para a que con-
cebe o jovem como portador e sujeito de direitos. Este deve ser um marco na 
mudança do per!l de governo que priorize o investimento social e a partici-
pação popular.

As PPJ’s devem estar relacionadas com um projeto de desenvolvimento 
consistente e democrático e não devem ser encaradas com neutralidade. Elas 
devem equacionar as demandas, oferecer perspectivas de futuro e propiciar 
amplos direitos de cidadania. Além disso, devem ser integradas e transver-
sais, com enfoque geracional e meios apropriados de validação, implemen-
tação, gestão e avaliação.

Nesse quadro, as políticas públicas de juventude devem ter como premis-
sas comuns:

1. Garantia do desenvolvimento integral e oportunidades de inclusão
Deve-se garantir às/aos jovens oportunidades de inclusão e suporte para 
que possam processar suas buscas, construir seus projetos e desenvolver sua 
inserção na vida social, com base na necessária interface entre segurança, 
saúde, educação, trabalho, cultura, tecnologia da informação e comunica-
ção, sustentabilidade e direitos humanos.

2. Participação da juventude na construção das PPJs
Os principais pontos de apoio e diálogo para a formulação, execução, !s-
calização e avaliação das políticas de juventude devem ser as/os próprias/
os jovens organizadas/os e mobilizadas/os. A partir do aprofundamento da 
democracia e do controle social, proporcionar à juventude um papel des-
tacado e protagonista na construção das políticas universais e especí!cas de 
juventude, bem como no desenvolvimento local e nas transformações que 
queremos construir.

3. Vida segura, valorização da diversidade e garantia dos direitos 
humanos
Os processos constitutivos da condição juvenil se fazem de modo diferencia-
do, segundo as desigualdades de classe, renda familiar, condição de moradia 
(no centro ou na periferia) de etnia, gênero etc. Ao mesmo tempo em que 
combatemos desigualdades é necessário, mais que respeitar e reconhecer, 
valorizar a diversidade e pluralidade das juventudes, identi!cando as poten-
cialidades e interesses distintos para garantir a plena expressão individual, 
cultural, religiosa e política dos jovens. Deve-se promover a articulação ne-
cessária entre a universalidade dos direitos humanos e a valorização da di-
versidade, para fazer frente às violências física e simbólica e de!nir ações 
integradas relativas à saúde e à segurança.
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4. Ampliação do “direito à cidade”
A cidade tem ganhado espaço como experiência de socialização de jovens, 

em detrimento dos universos familiar e escolar, consolidados historicamente 
como espaços de preparação para a vida adulta. Assegurar o direito a viven-
ciar a cidade é multiplicar ações públicas de integração e socialização que di-
minuam ao máximo os processos marginalizadores. Deve ser garantida à/ao 
jovem a possibilidade de se apropriar dos espaços nas cidades para a vivência 
elementar da cidadania e aproveitamento de seu tempo livre. A organização 
e a gestão das cidades devem possibilitar – e não di!cultar – os direitos ju-
venis à cultura, ao lazer, à educação, ao trabalho e outros bens sociais. Nesse 
sentido, deve-se investir principalmente em políticas de mobilidade urbana 
e de oportunidade de acesso à moradia digna.

5. Qualidade de vida no campo
A agricultura familiar é a base da economia dos pequenos e médios mu-

nicípios, a principal garantidora da geração de trabalho e renda nestes lo-
cais e o eixo fundamental da segurança alimentar no país. No entanto, por 
falta de oportunidades, os jovens rurais migram para as grandes cidades, 
aumentando o êxodo rural e colocando em risco a sucessão da agricultura 
familiar. Portanto, é necessário pensar políticas que promovam o desenvolvi-
mento e a melhoria das condições de vida no espaço rural, como acesso à 
saúde, construção de estradas, assistência técnica gratuita, capacitação pro-
!ssional, educação continuada, estímulo à produção alternativa, sustentável 
e agroecológica, garantia de lazer, esporte e cultura. Deve-se permitir que o 
jovem e a jovem rural tenham a opção de permanecer no campo e ter uma 
vida com qualidade.

6. Implementação e ampliação de políticas estruturantes e univer-
sais e consolidação de políticas de Estado

Articulação das PPJs emergenciais e especí!cas com as políticas universais 
e estruturantes. Deve ser, igualmente, o envolvimento na consolidação das 
políticas de juventude como política de Estado, para que não sejam ações 
passageiras de determinada gestão ou tenham viés meramente assistencial 
e ganhem o caráter estrutural necessário para transformar a realidade das 
juventudes do Estado de São Paulo profundamente. A articulação entre as 
esferas municipal, estadual e nacional é fundamental para que haja êxito 
nestes desa!os.

7. Fiscalização, avaliação e garantia de acesso às PPJs
Precisamos de um constante aprimoramento na construção de políticas 

públicas de juventude, buscando otimizar a aplicação dos recursos públi-
cos, identi!car com precisão os resultados obtidos, propor reformulações e 
mudanças de orientação quando necessário ou, por outro lado, intensi!car 
e ampliar ações com resultado positivo. Também é fundamental a difusão 
das PPJs para atingir as regiões periféricas das grandes cidades, áreas rurais, 
comunidades indígenas e quilombolas, em todo o Estado, e bene!ciar de 
fato as/os jovens mais carentes, atingindo, assim, sua função essencial – a 
melhoria da qualidade de vida da juventude paulista.

8. Implantação de programas voltados à geração de emprego e renda
Buscar construir condições para que os jovens continuem estudando, antes 

de integrar formalmente o mercado de trabalho, o que minimiza a pressão pela 
procura de emprego e permite o desenvolvimento pleno ou mais completo 
dos potenciais criativos. Na outra ponta, é necessário dar prosseguimento a 
experiências que permitam a entrada no mercado para os que não querem ou 
não têm condições de continuar estudando, promovendo iniciativas de asso-
ciativismo, cooperativismo, economia popular e solidária, capacitação pro!s-
sional e demais alternativas de geração de renda para a juventude. Criação de 
programas municipais de crédito e micro-crédito para jovens empreendedores. 
Criação de um banco de empregos especial para jovens em con#ito com a lei, 
para coibir a reincidência e permitir sua ressocialização.

9. Estimular projetos de universalização, melhoria da qualidade e 
reestruturação democrática da educação

É preciso pensar em um novo modelo para o ensino médio. A fusão en-
tre ensino médio e ensino técnico, nos moldes apresentados pelo Governo 
Dilma, é um pontapé importante. A escola deve ser pensada a partir de uma 
nova concepção, de educação integrada, que dialogue com as necessidades 
da/do jovem. Um currículo escolar mais #exível, possibilitando a experimen-
tação de outras potencialidades, que contemple a formação humana, ou 
seja, matérias que dialoguem e expliquem-se pela relação da/do jovem com 
o mundo seriam capazes de formar cidadãos/os críticas/os e mais dispostas/
os e bem formadas/os para incidir socialmente. É preciso que o ensino téc-
nico/pro!ssionalizante promova a quali!cação pro!ssional efetiva, inibindo 
o subemprego entre a juventude. Avançar na construção da nova escola, com 
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implementação da gestão democrática, em que as/os estudantes e a comu-
nidade possam opinar sobre as decisões em relação à escola. A participação 
é uma condição para atingirmos a qualidade da educação e o compromisso 
coletivo com o aprendizado. Valorizar as/os pro!ssionais de educação, ga-
rantindo salários e planos de carreira dignos, respeito aos direitos trabalhis-
tas e incentivos à formação contínua do pro!ssional.

10. Implantação de projetos na área da cultura, esporte e lazer
É necessário universalizar o acesso à cultura e aos bens culturais, com a 

constituição de espaços públicos de lazer e cultura para a juventude, além de 
apoiar o esporte amador e participativo, a criação e a manutenção de centros 
esportivos e a prática esportiva nas instituições de ensino. Impulsionar proje-
tos visando proporcionar espaços públicos de integração, interação e diálogo 
entre diversos segmentos juvenis, disponibilizando infraestrutura para a re-
alização de reuniões, o!cinas e eventos. Some-se a isso a produção cultural 
das/dos jovens, possibilitando o acesso a produtos, informações, meios de 
produção, difusão e valorização da memória cultural coletiva. O Vale Cultura 
e a meia-entrada ampliados para a juventude dão condições para que a/o 

jovem acesse a cultura. O impulsionamento de jovens como protagonistas na 
produção e difusão da cultura é uma política fundamental.

11. Implantação de projetos na área da saúde, direitos humanos e 
cidadania

Devem ser implantados projetos para esclarecimento, tratamento e pre-
venção ao consumo de drogas e acompanhamento psicológico (quando ne-
cessário) aos jovens com problemas decorrentes de drogas lícitas ou ilícitas, 
implementação de políticas de redução de danos, programas para prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis, ações de esclarecimento e preven-
ção da gravidez indesejada, voltados para homens e mulheres na juventude 
e adolescência. Capacitação de servidoras/es da saúde para o atendimento 
à/ao jovem, acompanhamento de jovens em con#ito com a lei, espaços de 
acolhida para jovens em situação de rua, orientação e acompanhamento em 
casos de violência doméstica e outros voltados à qualidade de vida da juven-
tude. Incluir em todas as esferas dos cursos de formação dos operadores de 
segurança pública e privada no atendimento e abordagem e no aprendizado 
ao respeito à livre orientação afetivo-sexual e de identidade de gênero.
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12. Políticas de Segurança Pública
Assegurar, no âmbito das Políticas Públicas de Segurança, prioridade às 

ações de prevenção, promoção da cidadania e controle social, reforçando 
a prática do policiamento comunitário, priorizando áreas com altas taxas 
de violência, promovendo a melhoria da infraestrutura local, adequadas 
condições de trabalho policial, remuneração digna e a formação nas áreas de 
Direitos Humanos e Mediação de Con#itos. Estabelecer políticas de combate 
à violência nas escolas.

Organismos institucionais de gestão
A materialização das PPJs exige a construção e o fortalecimento de me-

canismos institucionais de gestão. A eles caberá a responsabilidade de imple-
mentar um programa abrangente e articular as diferentes ações setoriais de 
juventude, zelando pela transversalidade, integração e complementaridade.

Deixar à mercê de cada secretaria a condução dessa política envolve alto 
risco de dispersão, fragmentação, competição estéril, resultados decepcio-
nantes e abandono da ideia.

Deve ser parte integrante do “modo petista de governar com a juventude” 
o compromisso das prefeituras com a efetivação das políticas delineadas 

pelos jovens em conferências municipais, Orçamento Participativo Jovem e 
demais espaços amplos de diálogo e de construção coletiva.

Outro desa!o é o da construção de um conjunto de ações e compromissos 
a serem estabelecidos com o objetivo de institucionalizar as Políticas Públi-
cas de Juventude. Nesta perspectiva, fundamental a elaboração de um Plano 
Municipal de Juventude para consolidar a formulação, o planejamento e a 
execução destas ações.

Além disso, é preciso compreender que somente com a existência de um 
órgão especí!co de juventude que garanta a inter-setorialidade, as prefeitu-
ras terão as condições necessárias para cumprir com tais demandas.

É possível, a partir da experiência já acumulada, visualizar uma estrutura 
de Governo de Juventude de acordo com o tamanho do município. Nas ci-
dades que possuem mais de 150 mil habitantes, propomos a criação de Se-
cretaria de Juventude, pois, em geral, há demanda na sociedade e condição 
político-!nanceira da administração dessas cidades. 

Nas cidades médias, assim consideradas aquelas entre 50 mil a 150 mil ha-
bitantes, propomos a constituição de uma Coordenadoria de Juventude. Nas 
cidades menores, caso não seja possível qualquer das estruturas anteriormente 
citadas, seria preciso ter, ao menos, uma Assessoria de Juventude que seja ca-
paz de articular transversalmente no Governo as políticas para este segmento 
e implementar as ações de governo. O importante é a!rmarmos que sem o 
mínimo de estrutura a política elaborada poderá não sair do papel.

Os órgãos propostos devem ter como atribuições: a) executar programas 
-

neira transversal com as demais áreas do governo ações de políticas públicas 

-

-
senvolvidos pela sociedade civil na área de juventude.

Cabe, ainda, no intuito de consolidar o arranjo institucional necessário 
para dar conta de seu papel, as seguintes atribuições: a) criar e coordenar 

-

o Conselho Municipal de Juventude de modo a permitir a participação da 
sociedade na de!nição e acompanhamento das políticas e no controle social.
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Por !m, as cidades administradas pelo PT devem ter como prioridade a implan-
tação dos Conselhos Municipais de Juventude, espaço de participação da juven-
tude organizada, para a formulação, proposição, acompanhamento, !scalização, 
debate e implementação das políticas públicas de juventude nos municípios.

Os CMJs devem primar pela democracia interna, com paridade na repre-
sentação e alternância da presidência entre poder público e sociedade civil, 
estrutura burocrática mínima de funcionamento, eleição de conselheiros da 
sociedade civil amplamente divulgados e representação da diversidade juve-
nil do município nas cadeiras de representação dos conselheiros.

Propostas de ações

podem hesitar em contribuir para que a juventude se organize e pressione 
o poder público por mudanças. Pelo contrário, a presença petista no poder 
público deve servir para permitir a expressão e a interferência da população 
organizada nas tomadas de decisão e de!nições de rumos da cidade. Faz-se 
necessária a ampliação de espaços e a interferência na elaboração do orça-
mento municipal, de modo a assegurar a estrutura necessária para a exe-
cução de projetos oriundos dos movimentos e organizações juvenis.

-
damental a construção de canais de diálogo, como fóruns de debate e os 
próprios conselhos municipais de juventude. Devem-se consolidar espaços 
de permanente articulação das/dos jovens na sua interlocução com o poder 
público, para que participem ativamente das tomadas de decisão.

-
ta um diagnóstico da condição do jovem, com o objetivo de servir de subsídio 
à elaboração de uma política para a juventude levando em consideração as 
características da região/município, com especial atenção às singularidades 
e peculiaridades decorrentes da diversidade das juventudes.

retrizes para a elaboração de programas e de!nição de metas de desenvolvi-
mento social para a juventude.

federal. Estabelecer parcerias com a Secretaria Nacional de Juventude da 

Presidência da República e com “ministérios-chave” na implementação das 
PPJs (Educação, Justiça, Saúde, MDA, Esportes, Cultura, Trabalho e as secre-
tarias de políticas para as mulheres e de promoção da igualdade racial).
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“Toda maneira de amor vale a pena
Toda  maneira de amor vale amar” 
Milton Nascimento

Introdução
Historicamente, o Partido dos Trabalhadores tem sido uma ferramenta e um 

espaço de luta contra a homofobia.  Ainda em 1981, no discurso de Lula, incor-
porado ao programa partidário, ele a!rma que, no PT, nenhum homossexual  
será tratado como doente, pois o nosso Partido combate  todo  e qualquer tipo 
de discriminação.  O PT sempre esteve na linha de frente da luta pela cidadania 
plena de  LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais).

Nosso Partido foi o primeiro a tentar proibir a discriminação a LGBT por 
vias legais. Em 1986, o então deputado José Genoíno propôs na Constitu-
inte incorporar a proibição de discriminar alguém em virtude da orientação 
sexual ao texto da Carta Magna. O PT foi o primeiro partido a criar um Núcleo 
de Gays e Lésbicas, em 1991.  Por meio da ação ousada da então deputada 

Cidadania e Direitos Humanos
SETORIAL LGBT

Marta Suplicy, o PT inseriu, em 1995, a agenda dos direitos civis de LGBT e da 
união entre pessoas do mesmo sexo no debate nacional.

O Partido dos Trabalhadores também foi o primeiro a criar estruturas go-
vernamentais em prefeituras e em governos estaduais para efetivar políticas 
a!rmativas dos direitos LGBT. A maioria absoluta de todos os projetos (e de 
todas as leis aprovadas) em câmaras municipais, em Assembleias Legislati-
vas e no Congresso Nacional  são de parlamentares petistas.

Em 2012, é hora de avançar nessa trajetória elegendo mais prefeitos e 
prefeitas, vereadoras e vereadores do PT comprometidos com a agenda do 
respeito à diversidade sexual e da não discriminação.

Homofobia e o papel das 
pré-candidaturas do PT

A homofobia é um dos  principais  problemas  do Brasil.  Milhões de pes-
soas sofrem cotidianamente violência verbal, física, discriminação de todos 
os tipos, e até mesmo são assassinadas em virtude de sua orientação sexual 
e/ou identidade de gênero. 

A homofobia está presente nas escolas, nas famílias, nos locais de traba-
lho. Da piada à violência letal, as diversas e reiteiradas manifestações ho-
mofóbicas fazem parte da vida da população de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais.

O movimento LGBT no Brasil (que se organiza a partir de 1979) tem hoje 
uma importante força política e visibilidade social. São centenas de  grupos 
que atuam na promoção dos direitos humanos. São cerca de 200 Paradas e 
manifestações do Orgulho LGBT em todo o Brasil.

É muito importante que as pré-candidatas e os pré-candidatos do PT às  
prefeituras e às câmaras municipais incorporem nas campanhas e nos pro-
gramas a pauta da cidadania LGBT, a pauta da defesa dos direitos humanos 
LGBT, a agenda do combate à homofobia. 

Nossas cidades são plurais, nossas sociedades são heterogêneas. Lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e  transexuais constituem  uma população im-
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portante, presente em todo o território nacional. Um setor historicamente  
discriminado o qual devemos  incorporar nas campanhas, que demanda 
políticas públicas e ações legislativas.

O PT não tem medo do bom debate, de defender as boas causas. Somos 
um Partido que nasce vinculado às lutas sociais, comprometido desde nossas 
raízes com o combate à exploração, à opressão, ao machismo, ao racismo e 
também à homofobia. Defender a universalidade e a integralidade dos direi-
tos humanos e a igualdade entre todas  as pessoas é plataforma do Partido e 
de nossas candidaturas, em todos os níveis.

Estado laico e direitos LGBT
Ao se colocar claramente na defesa da igualdade, contra a homofobia, 

pela promoção da cidadania LGBT nossas pré-candidatas e pré-candidatos 
vão se deparar com  reações adversas, com um discurso conservador, mor-
alista, preconceituoso. Provavelmente de cunho fundamentalista religioso.

Por isso, é muito importante ressaltar que o Estado brasileiro é laico. Ou 
seja, não se pauta por nenhuma religião, não interfere em nenhuma religião, 
não discrimina nenhuma crença, nem os que não crêem. A base da democra-
cia brasileira é a Constituição que garante a liberdade religiosa, mas garante 

também a igualdade e a não-discriminação por nenhum motivo.  
O Partido dos Trabalhadores também é um partido laico. Convivemos, desde 

o início com militantes de todas as religiões, assim como ateus e agnósticos. 
Essa base laica é que nos permite separar as convicções  pessoais religiosas (que 
são da esfera do privado) das posições político-programáticas do Partido. 

Apoiar os direitos dos homossexuais e lutar contra a homofobia deve ser 
parte do compromisso de todas nossas campanhas, independente da crença  
de cada pré-candidato/a. 

A atual conjuntura tem sido marcada por um acirramento de posições e 
um avanço do conservadorismo e do fundamentalismo religioso. Os petistas 
estão do outro lado da trincheira, do lado progressista: defendemos a liber-
dade religiosa e ao mesmo tempo os direitos humanos em sua plenitude. 
Combatemos a o preconceito e a discriminação contra LGBT.

Rea!rmar a laicidade  do Estado e a  igualdade entre todas as pessoas é 
parte importante da consolidação da democracia brasileira. Esse é um tema 
que tende a aparecer com destaque nas eleições de 2012.

Políticas Públicas LGBT
O PT foi pioneiro em construir ações a!rmativas que reconhecem direitos 
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e promovem a cidadania LGBT. Diversas  prefeituras  e governos estaduais 
petistas, desde o !nal  dos anos 1990,  têm políticas e organismos próprios 
para tratar dessa temática.

Foi esse acúmulo que permitiu ao PT, no governo do ex-presidente Lula 
promover um grande salto ao lançar, em 2004, o programa Brasil sem Ho-
mofobia, inédito em todo o mundo. Composto por 53 diretrizes, em diversos 
Ministérios, esse programa lançou as bases para a incorporação de!nitiva 
das políticas a!rmativas LGBT na agenda do Executivo – em todos os níveis.

Avanços aconteceram a partir daí. Em 2008, houve a primeira Conferência Na-
cional LGBT. Em 2009, foi lançado o Plano Nacional de Direitos Humanos e Políticas 
Públicas LGBT. Em 2010 foram criada a coordenadoria LGBT na Secretaria de Direi-
tos Humanos, bem como o Conselho Nacional LGBT, que começou a funcionar em 
2011. Nesse mesmo ano, aconteceu a II Conferência Nacional LGBT.

A partir dessas ações do governo federal  foram  implementadas políticas 
públicas LGBT em muitos estados e prefeituras.  Mas, ainda  há muito o que fa-
zer, pois não  chegamos ao menos a  uma centena de prefeituras que possuem 
algum tipo de política  ou estrutura especí!ca, que reconheça os direitos LGBT.

O tripé da Cidadania LGBT
De forma geral, nos últimos anos o movimento LGBT e o setorial LGBT do 

PT tem trabalhado com a formulação de que para melhorar a vida de lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, o caminho a ser seguido é  o  da  
implementação de iniciativas em três esferas:

1. É necessário que a administração municipal designe dentro de sua estrutura 
um espaço especí!co para lidar com estas questões, Coordenadoria, Núcleo, Di-
visão ou Superintendência, pois as demandas LGBT só poderão ser contempladas 
se houver pessoas destacadas para cuidar delas, com recursos humanos e materi-
ais su!cientes. Como exemplo, existe a CADS na Prefeitura da Capital (alocada sob 
a Secretaria de Participação e Parceria) e a Divisão de Políticas LGBT de São Carlos, 
município governado há três mandatos pelo PT e que hoje pode ser considerado 
uma “vitrine” de boas práticas com relação a esta temática.

2. Para que as políticas públicas de fato contemplem um olhar para as neces-
sidades reais da população LGBT é preciso que esta, através de seus repre-
sentantes eleitos, !scalize a ação da Prefeitura. Para tal, é necessário criar um 
Conselho Municipal de Cidadania LGBT, com paridade em relação ao poder 

público, que possa se constituir em espaço de diálogo, de crítica, de formu-
lação de propostas, de controle social. É o espaço da participação popular, da 
participação cidadã. Uma forma da   prefeitura  elaborar políticas de maneira 
mais democrática e dialogar com a sociedade civil, conhecendo melhor a re-
alidade, as demandas, as prioridades.

3. A elaboração de um Plano Municipal de Combate à Homofobia é elemento 
fundamental a dar sustentação ao tripé, pois de nada adianta haver um 
órgão na administração e um Conselho LGBT se não se tem clareza dos reais 
problemas enfrentados por esta população em termos de preconceito, invisi-
bilidade (é como se não existissem perante as políticas públicas) discrimina-
ção (inclusive institucional pelos próprios serviços da Prefeitura), violação 
de direitos e, sobretudo, violência física. O Plano tem o caráter de orientar 
as políticas, que devem ser transversais. Importante que o Plano Municipal 
traga metas, prazos, responsáveis. E, principalmente, que tenha dotação or-
çamentária para implementar as políticas previstas.

Áreas que exigem maior atenção em 
políticas públicas

Embora a marginalização e exclusão social afetem todos os aspectos da vida 
de uma pessoa LGBT, existem áreas críticas em que as ações são mais urgentes:

a) Saúde – diversas pesquisas têm demonstrado que  LGBTs recebem trata-
mento diferenciado, isto é, mais rápido e menos acolhedor quando não osten-
sivamente hostis, implicando em condições mais precárias de vida a estas pes-
soas. É preciso humanizar o atendimento, respeitar a integralidade do usuário 
em suas características próprias de identidade de gênero e orientação sexual. 
O primeiro passo é capacitar os pro!ssionais de saúde para que deixem   de  
invisibilizar  esta população e passem a tratá-la com o devido respeito.

b) Educação – são já bastante conhecidos os episódios de violência sofridos 
pelos LGBT nas escolas, fenômeno conhecido como bullying homofóbico. A rede 
de ensino municipal não pode fechar os olhos a esta situação, devendo agir no 
sentido de conscientizar tanto os pro!ssionais de educação quanto as/os demais 
estudantes e suas famílias para que aprendam a conviver com formas diferentes 
de amar e vivenciar a sexualidade. Políticas especí!cas de combate à homofobia 
nas escolas devem estar no centro do programa das nossas pré-candidaturas.
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c) Segurança – são muitos os relatos de agressões que acontecem nas ruas, 
inclusive muitos deles envolvendo abuso por parte de policiais e de guar-
das municipais os quais, ao invés de proteger a todos os membros da co-
munidade, agem no sentido de aumentar a discriminação. Chama a atenção 
particularmente a violência que é perpetrada contra travestis que são pro!s-
sionais do sexo (sendo que a grande maioria delas se viu obrigada a sair da 
escola dada a hostilidade que enfrentaram quando eram alunas). É preciso 
treinar as forças de segurança para mudar esta triste realidade.

d) Cultura – para que um grupo social realmente se sinta participante de 
uma determinada coletividade, é fundamental que a imagem que tenham 
de si próprios e a maneira como são vistos pelo restante da sociedade seja 
positiva, destaque a contribuição que exercem para a diversidade, integra-
ção e harmonia entre todas e todos. Por isso, é importante que a comuni-
dade LGBT possa se expressar através dos equipamentos culturais através de 
mostras de arte, exibições de cinema, apresentações teatrais, musicais e de 
dança, entre outros. Além disso, sabemos que combater à homofobia exige 
um trabalho de longo prazo, que mude as bases da atual cultura dominante. 
Portanto, campanhas de combate à homofobia devem ser realizadas periodi-
camente pelos governos municipais.

e) Nome social –  reconhecimento público e respeito - nos últimos anos, 
um grande número de prefeituras e governos estaduais baixou decretos e 
outras normativas, tornando obrigatório o uso do nome social de travestis e 
transexuais por parte dos serviços públicos que as atendem cotidianamente.

O nome social é aquele com o qual a pessoa se identi!ca, independente do 
que consta na sua certidão de nascimento ou carteira de identidade. Signi!-
ca entender que embora aquela pessoa tenha nascido com um determinado 
sexo biológico, ela se enxerga como pertencendo a outro gênero e quer ser 
tratada daquela forma.

Por isso, implantar este tipo de regulamentação é fundamental, mas em si 
só não basta, pois de nada adianta chamar uma travesti pelo seu nome femi-
nino, mas continuar no fundo considerando-a como um “homem de peito”, 
como um cidadão de segunda categoria, como uma aberração. Levando em 
conta que este segmento é o mais vulnerável socialmente (vive em condições 
mais precárias, tem acesso bem mais restrito à saúde, apresenta maior taxa 

de infecção frente ao HIV, tem baixa escolaridade e tende a  ter seu ganha 
pão a partir da comercialização do sexo), torna-se absoluta prioritária con-
stituir uma rede de proteção e atendimento diferenciado para superar esta 
dura situação que se repente em praticamente todas as cidades brasileiras.

f) Centros de Referência - um importante passo que pode ser dado no 
sentido de minimizar o estado de desatenção e até de abandono da popu-
lação LGBT (e dentro dela, jovens  que são expulsos de casa por rejeição da 
família ou que não conseguem prosseguir com os estudos, os desemprega-
dos que não contam com a seguridade social e que não tem fonte de renda 
alternativa, os que moram em áreas de extrema carência, os idosos) é a 
criação de um Centro de Referência. Este equipamento social que uma Pre-
feitura pode implementar deve contar com: 1. Advogados/as que possam 

2. Psicólogos/
as com habilidade para ajudar as vítimas do preconceito que muitas vezes 

3. Assistentes Sociais que possam orientar e encaminhar aqueles e aquelas 
que estejam em situação de vulnerabilidade social para que possam ter um 
teto, alimentação, higiene ou que consigam se reerguer para conseguir um 
trabalho e organizar sua vida com dignidade e respeito.
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Apresentação
O debate sobre a necessidade de uma nova dimensão de sociedade, que 

garanta a convergência do desenvolvimento econômico com a proteção dos 
recursos naturais e qualidade de vida, tem se tornado cada vez mais presente 
em todos os segmentos sociais. Todavia, na prática, as políticas implantadas 
estão muito aquém dos desa!os colocados.

A área ambiental por si exige a !rme presença do Estado, não só enquanto 
ente regulamentador das atividades econômicas, mas também, como indu-
tor de políticas de participação social na gestão pública.

No Brasil, os esforços do Governo Lula/Dilma trouxeram avanços signi!ca-
tivos nessas políticas, na medida em que a discussão da preservação e sus-
tentabilidade ambiental sempre esteve no centro do debate. Porém, não uni-
forme, quando se tratando da efetivação das políticas, que variam de estado 

federativos autônomos que nem sempre adotam os mesmos compromissos 
desse novo conceito de sociedade: que presa pelo meio ambiente saudável. 

Os desa!os para o Estado de São Paulo são enormes, não somente pela sua 
complexidade: o mais industrializado e urbanizado do país, consequente-

dos últimos governos PSDBistas que se revelaram desastrosos quanto a um 

Desenvolvimento sustentável nos municípios

SETORIAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

projeto real de políticas públicas voltadas à sustentabilidade necessária para 
garantir qualidade de vida aos seus habitantes. Não há planejamento para 

-
gional. E a falta de interlocução que fragiliza ainda mais a relação com os 
municípios, os quais !cam “jogados à própria sorte”. 

O ano eleitoral é o período em que a sociedade em geral se coloca com 
mais disposição para o debate das políticas públicas, portanto, propício às 
novas propostas. Porém, é importante considerar as discussões já acumu-
ladas, em termos mais gerais das políticas ambientais destacamos os se-
guintes objetivos prioritários: 

O avanço dessas políticas, passa pela necessidade de se garantir que, a gestão 
ambiental esteja no cerne das políticas públicas, apresentando novas perspectivas 
para que se caminhe efetivamente na direção do desenvolvimento sustentável. 

O programa de governo a que se propõe para os municípios deve fundamentar-
se na perspectiva do usufruto comum das riquezas naturais, utilização de tecno-
logias produtivas e inovadoras que respeitem a capacidade de suporte dos ecos-
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Diretrizes ambientais para os Municípios 
do Estado de São Paulo

Tendo como base as de!nições estabelecidas no 17º Encontro Estadual do 
PT/SP, em 17 de junho de 2011, os princípios básicos de políticas públicas 
para área ambiental são:

   ambiental, bem como a liderança num processo de transição para uma    
   “economia verde”. 

As propostas de políticas ambientais, como já mencionado, deverão estar 
necessariamente vinculadas à justiça social e a um desenvolvimento com-
patível a conservação dos recursos naturais.

Os municípios paulistas, sobretudo aqueles inseridos em regiões metro-
politanas, para resolução de problemas comuns entre si, sobretudo, aqueles 
relacionados a trânsito, recursos hídricos, resíduos sólidos, articulação em 
“consórcios” intermunicipais é de fundamental importância. 

Nesse sentido, um novo modelo de desenvolvimento deve romper com a visão 

gestão ambiental, da mesma maneira que fazem com as políticas sociais. É funda-
mental incorporar a sustentabilidade ambiental como eixo estruturador e estraté-
gico, no caso, para uma administração municipal forte e inovadora.

  

Num governo petista, é importante 
considerar as seguintes propostas:

-
mentos e recursos próprios, sem recorrer ao “comércio de licenças” ou à “in-

-

-

-
mente os que envolvem as quatro modalidades: metrô, ônibus municipais, 
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com as demais políticas setoriais de saúde, educação, transporte, limpeza 

-

-

-

-
ticipativa, evitando conflitos de interesse fronteiriço, valorizando os 

obtenham resultados e benefícios a toda a população, através de ações coor-

-

-

resíduos sólidos. 
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Política para as Mulheres 1

SECRETARIA ESTADUAL DE MULHERES

Apresentação
As políticas desenvolvidas pelo Estado não são neutras do ponto de vista das 

relações de gênero, infelizmente mantêm-se historicamente a desigualdade entre 
os sexos, isto é, o poder dos homens sobre as mulheres, reforçando a exclusão. 

Como exemplo, podemos citar a divisão sexual do trabalho como elemento 
que está na base da desigualdade, onde o mundo público volta-se aos homens 

volta-se às mulheres – as tarefas domésticas, o cuidado dos !lhos, dos doen-
tes, dos idosos. A entrada das mulheres no mundo público é marcada por essa 
divisão e pela invisibilidade dessas em espaços de poder e decisão. Essas situa-

-

Para reverter essa situação, o Estado deve assumir o papel de promotor 

de políticas de igualdade entre mulheres e homens, como a socialização do 
trabalho doméstico, o cuidado das crianças, dos doentes e dos idosos e com 
isso é contribuir com a modi!cação da imagem das mulheres, que as vincu-
lada aos cuidados da casa e dos familiares, são tratadas na maioria das vezes 
como bene!ciárias das políticas públicas e quase nunca como protagonistas 
de processos políticos.

O objetivo é alterar a situação histórica vivida pelas mulheres, sempre em 
situação de desigualdade e subordinação em relação aos homens. As rela-
ções sociais, o sistema político, a economia, o trabalho, a religião e a cultura 
re#etem este processo histórico, onde a desigualdade é tratada como “natu-
ral” ou “imutável”.

Queremos construir uma nova ordem nas relações entre homens e mu-
lheres, sem os preconceitos de gênero, raça e etnia, baseada na igualdade 
como marca de uma sociedade plural e democrática. Uma nova sociedade 
que não se sustente na subordinação e dependência das mulheres em rela-
ção aos homens, mas em relações sociais mais justas e democráticas.

A criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM, no 
governo Lula e sua continuidade no governo da presidenta Dilma, concre-
tizados no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres é a expressão con-
creta do Modo Petista de Governar para as mulheres, iniciadas com nossas 
primeiras experiências de governo ao !nal da década de 1980 e início dos 
anos 90. A SPM criou o Programa Pró-Equidade de Gênero 2  – visando a 
redução da desigualdade entre homens e mulheres no ambiente de tra-

Pacto Nacional para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher 3, 
tendo por base a Lei Maria da Penha 4 -

1.  Adaptado de: Curso Para Pré-Candidatos e Pré-Candidatas do PT às Eleições de 2012 - Diretrizes Setoriais para elaboração de programa de governo às eleições de 2012 - Secretaria Nacional de 
Mulheres - Política para as Mulheres nos Programas de Governo do PT. Escola Nacional de Formação do PT – Abril de 2012.
2.  http://www.proequidadedegenero.net.br/
3.  http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/pacto/Pacto%20Nacional/view
4.  http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/lei-maria-da-penha/lei-maria-da-penha-indice
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rio da Justiça o Programa Mulheres da Paz 5 , a melhoria das condições dos 
presídios femininos, e a capacitação dos pro!ssionais e agentes públicos.

Além das diretrizes e ações prioritárias apresentadas a seguir, é impor-
tante que as companheiras e companheiros busquem conhecer os docu-
mentos produzidos nas Conferências Municipais de Políticas para Mulheres 
da sua cidade, ocorridas no segundo semestre de 2011, e as resoluções da 
III Conferência Nacional de Mulheres 6 , a!m de melhor adaptar o Programa 
de Governo à realidade de cada município e demandas apresentadas pelas 
mulheres e demais setores sociais.

Diretrizes e Ações Prioritárias

poder público e que são propostas para a sociedade. Autonomia econômica e 
social, pessoal, cultural e política.

-
lação das políticas, implementação e controle social. 
(III Conferência Nacional de Mulheres)

auto-sustentação das mulheres

mulheres por meio da assistência técnica, do fomento ao empreendedorismo, 

associativismo e cooperativismo, especialmente através do fortalecimento das 
redes de mulheres na economia solidária e pelo associativismo de crédito.

-
gramas de quali!cação pro!ssional que não reproduzam o con!namento das 

realizando treinamentos e quali!cação pro!ssional, com vistas à inserção de 
uma perspectiva de gênero e de raça na realização de políticas públicas e 
ocupação dos cargos de che!as.

naturais e econômicos, valorizando seus saberes tradicionais associados à 
sustentabilidade e à preservação do meio ambiente.

5.  http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ34F31E13ITEMID4D3527BC648B4139BF88C5980C16ECC8PTBRNN.htm
6.  http://www.sepm.gov.br/destaques/documentos/resolucoes-da-3a-cnpm 
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-
tural e econômico, visando a erradicação da pobreza, com atenção especial 
nas mulheres.

de estimular o aumento da taxa de atividade feminina, de formalização dos 
empregos e da ocupação de postos executivos e de comando.

-
senvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do 
sistema público de emprego, trabalho e renda.

Saúde da mulher

-
cional de Redução da Morte Materna e Neonatal 7 

de violência sexual e/ou doméstica nas unidades de saúde e implantar a 
noti!cação compulsória, assegurar que os dados sejam registrados para o 

-
indo a formação dos pro!ssionais e ampliando a assistência humanizada e 

Plano Nacional de Enfretamento a Feminizacão da HIV/AIDS 8  e 

sócio- educativas e do estímulo à estruturação de redes comunitárias de soli-

-
méstica e sexual, ampliando e estruturando serviços especializados de aten-
dimento tais como, Centros de Referência, Casa Abrigo, unidades de saúde 

saúde e segurança, para o reconhecimento, atendimento e encaminhamento 
adequados das mulheres vítimas de violência.

Educação

raça/etnia, de!ciência física e sexualidade através da capacitação e do es-
tímulo as/aos professoras/es para trabalhar esses aspectos, gerando agentes 

7.  http://portal.saude.gov.br/portal/saude/odm_saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=35197
8. http://sistemas.aids.gov.br/feminizacao/index.php?q=plano-de-enfrentamento-da-feminiza%C3%A7%C3%A3o 
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-
lescentes para tornarem-se multiplicadores sobre DST/AIDS e gravidez não 

educação dos !lhos e com os cuidados das dinâmicas familiares, tais como 
creches em horário integral, política de alimentação em creches e escolas, 

sobre a divisão das tarefas domésticas.

Moradia, transporte e infraestrutura

e dos cuidados com a família, para livrar as mulheres da dupla jornada: la-
vanderias públicas, restaurantes populares, ampliação signi!cativa das va-

viabilizem o compartilhamento e a corresponsabilidade na reprodução social.

Cultura, Esporte e Lazer
-

cessidade de superar o sexismo e preconceitos veiculados através de vários 

das cidades em diferentes áreas de atuação.

F
o
to

:  
C

e
s
a
r  

O
g
a
ta

F
o
to

:  
C

e
s
a
r  

O
g
a
ta



59METODOLOGIA E DIRETRIZES DE PROGRAMA DE GOVERNO

equipamentos adequados às crianças e adultos.

o objetivo de construir o plano de igualdade do município.

Participação Popular

-
ticulação com as políticas setoriais e de realização de direitos.

Comunicação
-

das às mulheres no município, estimulando a informação e o conhecimento 

abordagens estereotipadas sobre a mulher.

Estrutura, Gestão e Financiamento
Considerando as experiências já em curso e as demandas históricas do movi-

mento feminista, cada administração municipal deve implementar/aprimorar 
a estrutura responsável pela execução das políticas voltadas às mulheres. 

com dotação orçamentária própria para elaborar, implementar e monitorar 
as políticas de gênero. 

questões de gênero, raça/etnia e orientação sexual na construção do PPA 
(Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orça-
mentária Anual).

garantir, orçamento próprio, assegurando programas de formação con-
tinuada para as conselheiras e infraestrutura necessária para seu fun-
cionamento.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres deve manter o diálogo perma-
nente com a sociedade, com os grupos e movimentos de mulheres e com 
as diferentes formas de participação popular e democratização da gestão. 
O desa!o desse órgão é desenvolver em parceria com os demais organismos 
de governo, políticas concretas que alterem a qualidade e as condições de 
vida das mulheres, incidindo no combate às desigualdades entre mulheres e 
homens e construindo nas administrações um novo referencial e uma nova 
perspectiva de políticas públicas.
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Política Habitacional no Estado de São Paulo

SETORIAL DE MORADIA

A falta de moradia é um problema social que atinge uma parcela signi!ca-
tiva da sociedade paulista. O dé!cit habitacional no Estado de São Paulo é de 
1,2 milhão, concentrado nas camadas mais pobres da população e perfazen-
do um total de 5 milhões de pessoas desprovidas do direito à moradia digna. 

Além do dé!cit propriamente dito, temos mais 6,2 milhões de pessoas 
que habitam áreas não regularizadas em conjuntos habitacionais, favelas e 
loteamentos irregulares, sem as mínimas condições de habitabilidade.

A situação habitacional tem se agravado por que os governos tucanos in-
vestem muito pouco em habitação. A CDHU (Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), durante 15 anos de PSDB no governo, construiu ape-
nas 301.734 unidades, uma média de 20 mil/ano. Enquanto isso, o programa 
Minha Casa, Minha Vida do Governo Lula, contratou, em apenas dois anos, 
um milhão e cinco mil moradias, das quais 184.126 para o Estado São Paulo. 

De 2003 a 2006 foi prevista pelo governo do Estado de São Paulo a construção 
de 216.730 unidades habitacionais, porém o governo Alckmin só entregou 
79.073, deixando de construir 137.657 mil moradias - 63,52% menos do que a 
meta estabelecida.  Entre 2001 e 2009, durante as gestões Geraldo Alckmin e 

José Serra, foram previstos recursos de mais de R$ 9,5 bilhões para construção 
de moradias populares, porém pouco mais de R$ 6 bilhões foram aplicados. 
Mais de 37% destes recursos – R$ 3,5 bilhões – não foram investidos. 

A preocupação aumenta com o !m do 1% do ICMS para habitação. Há 20 
anos, o Estado de São Paulo aumentou a alíquota do ICMS de 17% para 18%, 
com o compromisso de investir em habitação popular, porém a Lei 13.220, de 
27 de novembro de 2008, alterou a Lei 6.374/89 (Lei do ICMS), aumentando 
a alíquota de 17% para 18%, em de!nitivo, sem o compromisso de investir 
em habitação.

Uma política habitacional séria deve priorizar a produção habitacional, 
com atenção à população de baixa renda, por meio de diversas modalidades 
de construção, tais como: parceria com os municípios, execução direta pela 
CDHU, produção habitacional autogestionária e em convênios com enti-
dades, associações e sindicatos interessados em participar da política hab-
itacional, além de fortalecer a parceria com o programa Minha Casa, Minha 
Vida, com aporte de recursos estaduais e uma forte política de subsídio para 
famílias de baixa renda. 

É necessário priorizar a regularização fundiária com aumento dos recur-
sos e convênios com municípios, além de intensi!car o programa de regu-
larização dos conjuntos habitacionais da CDHU e estabelecer um programa 
de pós-ocupação, por meio de uma política de assistência social, jurídica e 
econômica. Também é preciso regularizar favelas e as áreas de mananciais, 
sem remover as famílias para locais distantes, preservando o meio ambiente 
e respeitando a população local. 

Diretrizes
1. Ao elaborar propostas para os programas de governos municipais para 

as cidades de São Paulo, para um mandato do Partido dos Trabalhadores, não 
podemos deixar de considerar que a habitação e política urbana são funda-
mentais para diminuir as desigualdades sociais e construir uma sociedade 
justa e igualitária.
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2. A questão da falta de acesso à moradia, principalmente para a popula-
ção de baixa renda é comum a muitos municípios do Estado de São Paulo e do 
Brasil. Além disso, milhares de pessoas sobrevivem em condições precárias, 
sem infraestrutura básica e regularização fundiária. Portanto não podemos 
falar de política habitacional separada de uma política urbana. É necessário 
compreender e ter uma visão mais ampla, abrangendo não só a habitação 
propriamente dita, mas também os seus aspectos correlatos como sanea-
mento, transporte, trânsito, mobilidade, regularização de favelas e conjuntos 
populares. Segmentos como mulheres, negros, idosos, pessoas com de!ciên-
cia devem ter atenção destacada no desenvolvimento de políticas públicas 
de acesso às condições de moradia e à cidade, uma vez que são setores já 
alijados por outras expressões das contradições sociais.

3. Os movimentos de luta por Habitação e Reforma Urbana têm con-
tribuído decisivamente para o avanço das políticas nesse setor. Esta é uma 
área com diversos movimentos sociais organizados em maior ou menos grau, 
e que têm um papel fundamental na organização social e pressão política 
juntos aos governos. Também são importantes sujeitos de formulação e 
implementação dessas políticas junto às instâncias de governo. Uma política 
habitacional e urbana não terá sucesso se não for implementada com a mais 
ampla participação popular, através de conselhos e fundos municipais deli-
berativos, conferências, dotação orçamentária. 

4. Embora o direito a moradia seja universal, consideramos que em nos-
sos programas de governo é necessária e urgente a priorização de esforços e 
iniciativas voltadas para a classe trabalhadora, pois mais de 80% do dé!cit 
habitacional é de pessoas que ganham até 3 salários mínimos.

5. Neste mesmo sentido, é imperioso o combate a especulação imobiliária 
que tem travado a implementação de uma política habitacional e urbana. 
Para tanto, é necessário aplicar os instrumentos de política urbana previsto 
na Constituição Federal, Estatuto da Cidade e Plano Diretor, em especial a 
função social da propriedade urbana.

6. O desenvolvimento de novos mecanismos de !nanciamento e crédito, 
superando as exigências atuais e a burocracia da Caixa Econômica, é mais 
um ponto a ser considerado no enfrentamento da questão da habitação, já 
que como apontamos anteriormente a prioridade das ações devem estar 

voltadas aos setores mais vulneráveis, e barreiras já impostas ao crédito e ao 
mercado para esses setores, não podem ser empecilhos para a consolidação 
de direitos humanos e constitucionais.

8. A política habitacional e urbana será articulada com os três níveis de 
governos: Município, Estado e União, numa somatória de esforços, recursos e 
programas, com destaque para o Programa Nacional de Habitação de Inter-
esse Social, que está sendo impulsionado com recursos do PAC.

9. Apontamos, a seguir, algumas propostas em nível municipal, conso-
nantes com as diretrizes apresentadas acima:

para famílias pagantes de alugueis, até a conquista de uma moradia digna 
e de!nitiva.

com renda inferior a dois salários mínimos, dirigido a idosos, pessoas com 
de!ciências, moradoras de cortiços e moradores de rua.

de favelas.

-
ismo.

Programas de Construção e !nanciamento de habitação de Interesse social.

autogestão.
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Promover um município acessível
SETORIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatística (Censo De-
mográ!co de 2000) demonstram que cerca de 15% da população brasileira 
têm alguma de!ciência ou incapacidade. Além destas, há pessoas idosas, pes-
soas com mobilidade temporariamente reduzida, como grávidas, há pessoas 
obesas, pessoas baixas, pessoas muito altas. Ou seja, em função da idade, es-
tado de saúde, estatura e outros condicionantes, diversas pessoas têm necessi-
dades especiais para receber informações, chegar até pontos de parada, entrar 
em veículos ou realizar seu deslocamento em espaços públicos.

Acessibilidade signi!ca permitir que todos desfrutem de todos os espaços 
e serviços que a sociedade oferece, independentemente da capacidade de 
cada um. Em alguns municípios há um departamento especí!co, em geral 
ligado à Secretaria de Assistência Social, para tratar das questões considera-
das pertinentes às pessoas com de!ciência. Ao abordar o tema desta forma é 
como se a Prefeitura excluísse as pessoas com de!ciência da dinâmica social, 
colocando-as numa espécie de caixinha rotulada. A vida das pessoas com 
de!ciência é como a vida de todos os cidadãos. Ou seja, mais do que estru-

turar uma ou outra ação voltada para as pessoas com de!ciência ou restrição 
temporária de mobilidade para garantir a acessibilidade no município, a Pre-
feitura deve ter esta preocupação em todas as suas ações, desde as especi!-
cações técnicas para mobiliário urbano ou habitações, até ações especí!cas 
em todas as áreas, como saúde, transporte, trabalho e educação, passando 
pelo atendimento ao público em geral.

Desde 2004, há uma lei federal que estabelece normas gerais para a 
promoção da acessibilidade para as pessoas com de!ciência. O decreto 
5.296/2004 estabelece uma série de critérios básicos, em diversas áreas, que 
devem ser observados e implementados por todos os municípios e estados 
do Brasil. O decreto trata de cinco eixos prioritários, sendo que os três pri-
meiros dizem respeito a ações de responsabilidade do poder público munici-
pal: acessibilidade ao meio físico, acesso ao sistema de transportes coletivos 
terrestres, aquaviários e aéreos, acesso à comunicação e à informação, acesso 
às ajudas técnicas, e à existência de um programa nacional de acessibilidade 
com dotação orçamentária especí!ca.

Ao considerar estes critérios para a formulação de políticas e atendimento 
da população, o município melhora a vida de todos os cidadãos.

Conselho Municipal
Um dos primeiros passos para a Prefeitura implementar uma política de 

acessibilidade pode ser a constituição de um conselho municipal da pessoa 
com de!ciência. Esta é uma das melhores formas de comunicação entre o 
poder público e as pessoas com de!ciência, buscando desenhar as políticas 
públicas e eleger prioridades neste campo.

A legislação referente à criação deste conselho deve contemplar suas !-
nalidades e competências, estabelecer a composição, mandato e a dinâmica 
de funcionamento, de!nir origem de recursos para garantir o funcionamento 
e as ações previstas.

Em cada município há diferentes organizações que reúnem as pessoas 
com de!ciência. É importante que todas estas organizações sejam ouvidas 
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desde os primeiros passos para o estabelecimento de uma legislação que 
leve à criação do conselho.

Após a criação do conselho, um diagnóstico inicial é fundamental para dar 
início aos trabalhos. Neste diagnóstico, pode-se estabelecer uma metodolo-
gia que identi!que as demandas da população em geral no que se refere à 
acessibilidade, buscando integrar as diferentes necessidades dos cidadãos no 
desenho das políticas públicas municipais. É importante, também, identi!-
car iniciativas já implementadas em outras localidades. Muitos municípios 
já têm ações que contemplam a acessibilidade. Conhecer estas experiên-
cias, tanto do Brasil quanto de outros países, adequando-as à realidade e à 
dinâmica local é um bom caminho para desenhar uma política pública que 
leve em conta o avanço que já se tem neste campo.

O diagnóstico e o desenho das políticas prioritárias para garantir a aces-
sibilidade, especialmente das pessoas com de!ciência, são o início de um 
processo continuado de revisão da lógica de pensar a cidade, os serviços e os 
equipamentos públicos.

Esse processo de diagnóstico e desenho das políticas públicas precisa 
ser feito juntamente com as pessoas com de!ciência. Elas devem ser as 
protagonistas desse processo, com os demais atores sociais. O lema do 
movimento é “Nada sobre nós, sem nós”.

Atendimento prioritário
Os órgãos da administração pública devem dar atendimento prioritário 

nos serviços públicos a pessoas com qualquer tipo de de!ciência.
O atendimento prioritário compreende tanto tratamento diferenciado 

como imediato. Para garantir o atendimento diferenciado, as prefeitu-
ras devem, em todos os edifícios e serviços, disponibilizar assentos de uso 
preferencial bem sinalizado, mobiliário de atendimento adaptado à altura 
e condições físicas, serviços de atendimento especial para pessoas com de-
!ciência auditiva e visual, disponibilizar área especial para embarque e de-
sembarque das pessoas com algum tipo de de!ciência.

Além de investir na infra-estrutura, a Prefeitura deve oferecer capacitação aos 
funcionários para que estes saibam como realizar o atendimento, respeitando as 
diferenças e garantindo acesso e serviços de qualidade. Ter funcionários capacita-
dos para atender pessoas com de!ciência auditiva, por exemplo, é fundamental 
para que estes possam se comunicar e ter acesso aos serviços necessários.

É importante também que a prefeitura incentive as organizações privadas 
a disponibilizarem atendimento prioritário, principalmente em bancos, su-
permercados e lojas, garantindo que estas pessoas tenham acesso a todos os 
tipos de serviço. A prefeitura pode, além de realizar campanhas educativas 
oferecer cursos de capacitação do funcionalismo.

Acessibilidade arquitetônica e urbanística
Não basta, no entanto, garantir um atendimento diferenciado se as pes-

soas com de!ciência não conseguem acessar os serviços ou se locomover 
até eles. Também é importante que a prefeitura garanta o deslocamento 
das pessoas com de!ciência. Para tanto, o decreto regulamenta uma série 
de ações que podem promover a acessibilidade arquitetônica e urbanística.

Neste sentido, diversas ações podem ser realizadas, sendo importante aten-
tar para a sinalização, disponibilização de informações, condições especiais de 
entrada e saída dos meios de transporte, assentos de uso preferencial, etc.

Outras ações que podem ser executadas são a construção de calçadas re-
baixadas com rampa com inclinação de acordo com a Norma Técnica da ABNT 
- Associação Brasileira de Normas Técnicas, instalação de cabines telefônicas 
adaptadas, portas amplas para passagem de cadeiras de rodas, instalação 
de rampas ou elevadores para acesso a edifícios, espaços especiais para as 
cadeiras de rodas, como nos cinemas ou auditórios, sinalização visual e tátil 
para pessoas com de!ciência auditiva e visual.
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Como, segundo a lei de cotas, deve haver funcionários públicos com de-
!ciência, é importante que as intervenções também possibilitem que eles 
realizem seu trabalho em espaços adaptados, com mesas com tamanhos es-
peciais, inclusive nos refeitórios, computadores na altura correta, elevadores 
e rampas de acesso, armários em altura acessível, banheiros adaptados, 
portas largas, etc. Todas essas especi!cações técnicas também podem ser 
encontradas nas normas da ABNT.

É importante que, além de intervir em espaços públicos, a prefeitura 
garanta que os espaços privados – como lojas, supermercados, farmácias, 
padarias, etc. – também adaptem seus espaços. Os locais de lazer, como 
teatros, cinemas, auditórios, ginásios e salas de conferência devem também 
reservar espaço para as cadeiras de rodas, de boa visibilidade e devidamente 
sinalizado. Cabe à prefeitura o incentivo e o controle às adaptações.

As prefeituras também devem se preocupar com a disponibilização de 
habitações adaptadas ou acessíveis em programas voltados à habitação de 
interesse social. Devem ser reservadas habitações nos pisos térreos, com 
rampas de acesso, portas ampliadas e banheiro adaptado.

Acesso à informação e à comunicação
O decreto prevê que, para garantir inclusão digital às pessoas com de!-

ciência, os telecentros comunitários do poder público devem possuir insta-
lações acessíveis como mesas com altura adequada para cadeiras de rodas e 
equipamentos com sistema de som e fones de ouvido instalado para pessoas 
com de!ciência visual. É importante que a prefeitura capacite os funcionári-
os dos telecentros para que saibam lidar com essas pessoas, atendendo-os 
segundo suas necessidades, com respeito e dignidade.

Computadores, periféricos (como mouses e teclados) e softwares adap-
tados devem estar disponíveis e a equipe de orientação do serviço devem 
aprender a usá-los. Há muitos softwares adaptados que são gratuitos.

Também devem ser foco de intervenção os telefones públicos (ore-
lhões), que devem ser acessíveis, com altura compatível com a cadeira de 
rodas. A prefeitura deve garantir também, por exemplo, a existência de 
centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas 
por surdos em tempo integral.

Resultados esperados
Ao contemplar a acessibilidade no desenho das diversas políticas públicas 

do município, mais do que estruturando uma ou outra ação voltada para as 

pessoas com de!ciência ou restrição temporária de mobilidade, a prefei-
tura reconhece as diferenças existentes, abre algumas possibilidades para 
redução das desigualdades e superação da exclusão a que é submetida uma 
parcela signi!cativa da população.

Mais do que o cumprimento de um decreto federal, o município amplia 
a efetivação dos direitos e a equiparação de oportunidades para as pessoas 
com de!ciência, que passam a exercer seus talentos e habilidades.

À medida que têm acesso à educação e, posteriormente, ingressem no 
mercado de trabalho, as pessoas com de!ciência estarão efetivamente in-
cluídas na sociedade, participando como cidadãs, como consumidoras, como 
pessoas produtivas, constituindo famílias - en!m, viverão uma vida plena, 
tendo respeitadas as limitações eventualmente colocadas por sua condição.

Em um município acessível todos saem ganhando, podendo conviver com 
o diferente, em condições de dignidade e respeito.
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Contribuição do Setorial de Populações 
Tradicionais para as eleições municipais

SETORIAL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS

O Brasil é composto por uma diversidade etno cultural imensa, os povos 
originários são os indígenas, mas logo, na colônia, viram os portugueses, 
os negros, os árabes, os italianos. En!m cada um desses povos veio com 
seus costumes.

Pela diferença ecológica (clima e geogra!a), estes costumes se adapta-
ram, sugiram os caipiras, os caiçaras, os quilombolas, os vazanteiros, quebra-
deiras de coco, extrativistas, caboclos, ribeirinhos, povos de terreiro, ou seja, 
uma gama imensa de brasileiros que formam nosso povo.

Ser brasileiro é isso, viver com essa diversidade se sentindo parte de um 
mesmo povo.

Há um fator que une as Populações Tradicionais, que é o uso dos recursos 
naturais. E não é por acaso que onde há comunidades tradicionais, existem 
áreas naturais preservadas. Também é o modo de lidar com a terra que as 
diferencia da sociedade majoritária.

O modelo de política de preservação para o meio ambiente adotado no 

Colméia”, que busca preservar as áreas de #orestas nativas ainda existentes 
por meio de Unidades de Conservação

 Não é por acaso que quase todas as reservas #orestais do país tem popu-
lações tradicionais dentro de seus limites.

Apesar dessa convivência harmônica, o modelo econômico, adotado 
historicamente pelo país, privilegia o desmatamento. O agronegócio tenta 
uniformizar a sociedade pelo olhar do “homem branco” e por outro lado, des-
privilegia essa diferença no uso dos recursos naturais.

Sob este aspecto as ações são como que orquestradas, o modelo econômi-
co tenta uniformizar, desprivilegia a diferença, o modelo de preservação 
tenta expulsar as populações tradicionais de seus territórios em nome de 
uma preservação que não entende que as populações tradicionais sempre 
!zeram parte dos ecossistemas naturais e sua expulsão só interessa ao poder 
econômico.

O poder econômico mundial, erroneamente, tenta transformar as socie-
dades em sociedade “MC Donald” e marginaliza a maior parte da População 
Tradicional do país, ao nosso ver, estas populações estão em franco processo 
de extinção.

A partir do governo Lula, a preocupação com a extinção das origens do 
povo brasileiro se consolida e surge a Comissão Nacional de Povos e Comuni-
dades Tradicionais (PNPCT) que, por sua vez, gera a Política Nacional De Po-
vos e Comunidades Tradicionais (Decreto Fed 6040 2006). Apesar da PNPCT 
existir há seis anos, ainda não foi implementada.

É isso que esperamos dos novos gestores públicos municipais, uso de 
políticas públicas que implementem a PNPCT no município, que não criem 
Unidades de Conservação de proteção integral (reservas #orestais) onde 
existam populações tradicionais, que apóiem as Populações Tradicionais em 
suas demandas, que fortaleçam suas tradições, incentivem seu artesanato.
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Saúde e SUS são prioridades do PT
SETORIAL DE SAÚDE

O protagonismo político do PT nas eleições municipais de 2012 pode pas-
sar pela decisão de priorizar a saúde, nas campanhas e nos governos eleitos. 
O PT contribuiu para a a!rmação da saúde como direito humano universal, 
garantido pelo Estado Brasileiro e tem grande responsabilidade para que a 
população reconheça no Sistema Único de Saúde (SUS) uma política pública 
bem sucedida.

Nossa plataforma política deve incluir o respeito aos princípios e diretrizes 
do SUS, bem como às deliberações dos seus órgãos colegiados e das confe-
rências de saúde. Resgatará a dimensão política na saúde, dando prioridade 
ao tema e às ações intersetoriais, enfatizará e defenderá a gestão pública 
do SUS e incrementará planejamento integrado e ações solidárias entre os 
níveis de governo.

A defesa da descentralização da política de saúde, do fortalecimento dos 
pactos interfederativos e da autonomia dos municípios na de!nição de suas 
prioridades deve se somar a um movimento vigoroso em favor da ampliação 
do gasto público em saúde, com mais recursos do governo federal e, princi-

palmente, estadual, e do desenvolvimento dos mecanismos de gestão par-
ticipativa e e!ciente.

Os governos do PT e dos partidos aliados atuarão em sintonia com o go-
verno Dilma em torno dos objetivos de fazer cumprir a lei, de trazer para os 
municípios paulistas as conquistas observadas no plano federal e em outros 
entes da Federação. Para tanto, estimulará a produção de programa de go-
verno em cada município em sintonia com as diretrizes nacionais e estaduais.

Os setoriais e núcleos municipais petistas do setor saúde devem se orga-
nizar para identi!car as necessidades e debater os problemas de saúde das 
populações, contando com o apoio do Setorial Estadual de Saúde. Nosso ob-
jetivo será apresentar propostas que, coerentes com a nossa trajetória políti-
ca, princípios e diretrizes do SUS, sejam  defendidas por nossos candidatos a 
prefeitos/as e vereadores/as.

A melhoria das condições de saúde dos brasileiros na última década, 
con!rmada por pesquisas isentas, se explica tanto pela expansão das ações 
e dos serviços garantidos pelo SUS, como pelo crescimento econômico e a 
universalização de políticas de inclusão social nos governos petistas. A des-
peito das di!culdades, que decorrem do !nanciamento público insu!ciente 
e gestão ine!ciente, o SUS é uma notável conquista da cidadania, reconhe-
cida internacionalmente, e é uma das principais políticas sociais do país, com 
universalização do acesso e busca da garantia de assistência integral à saúde 
da população.

13 Orientações de diretrizes programáti-
cas nas eleições de 2012

1.    Priorizar a saúde, conforme vontade manifestada do povo brasileiro, 
defendendo-a como direito de todos e dever do Estado, de acordo com a Con-
stituição da República. Isto signi!ca: a) assumir compromisso de honrar os 

-
-
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acesso da população ao SUS e estabelecer critérios de tempo máximo de es-

setor da saúde e colocar em prática no município os instrumentos de gestão 

manter intenso diálogo nos colegiados intergestores e entidades no quais a 
cidade possa se fazer representar.

2. Rigor na defesa da gestão pública, participativa e descentralizada dos 
serviços de saúde e no combate à corrupção, à ine!ciência e má gestão, for-
talecendo o caráter público do SUS, sua pro!ssionalização em todas as ins-
tâncias e a efetiva participação dos trabalhadores e usuários na sua gestão. 
Ter claro que a gestão da rede de ações e serviços de saúde é da competência 
do Poder Público e, especialmente, do município, independentemente de a 
gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser própria, conve-
niada ou contratada. Considerar a criação de novas modalidades de gestão 
pública, a exemplo das empresas hospitalares públicas. Enfrentar o debate 
sobre o que é observado nos municípios que assumiram a gestão por meio 
das Organizações Sociais de Saúde (OSS) - uma modalidade de gestão 
privada -, comprometendo o princípio constitucional do comando único do 
sistema em cada esfera de governo e levando ao consequente reforço da 
lógica da gestão privada no SUS.

3. Desenvolver nas macrorregiões, com o apoio do Setorial Estadual de 
Saúde, a análise do território do município, suas características popu-
lacionais e epidemiológicas para identi!car os problemas de saúde mais 
relevantes da realidade local e debater um programa de governo que seja 
coerente com as diretrizes do PT. Integrar o município na rede regional de 
serviços e no esforço de planejamento conjunto. Entre outros, são instrumen-
tos de gestão e obrigações do agente público garantir a existência de con-
ferências de saúde e conselho municipal, fundo de saúde, plano de saúde, 
relatórios de gestão, sistemas de regulação, controle e auditoria, política de 
gestão do trabalho e educação na saúde, sistema de informação e de comu-
nicação, e prestação pública de contas.

4.    Identi!car os serviços e infra-estrutura existentes, as ações prioritárias, 
o quadro de pessoal e necessidades de expansão e/ou reorganização, cons-
truindo uma proposta de organização hierarquizada de uma rede de ações e 
serviços a ser executada sob responsabilidade do gestor municipal do SUS, 
ou seja, de!nir o modelo de saúde que defendemos para a cidade, priorizan-
do a atenção básica, a promoção da saúde e as ações de vigilância. O enfoque 
intersetorial das políticas públicas deve se expressar num modelo em que a 
saúde é parte do todo, e em que as abordagens temáticas na área de saúde 
devem ceder lugar a um trabalho em rede, considerando a complexidade e 
interfaces que existem entre as ações.

5.    Atuar junto ao Ministério da Saúde e Agência de Saúde Suplementar (ANS) 
para impedir a subordinação do SUS aos interesses da saúde suplementar, 
combater a terceirização da gestão do sistema e dos serviços próprios e investir 
na melhoria da qualidade da gestão e do controle de gastos. Rever o papel do 
gestor na regulação dos serviços contratados, planos de saúde, e desenvolver 
os mecanismos administrativos capazes de viabilizar o ressarcimento ao SUS 
por parte das empresas de saúde suplementar. O gestor municipal do SUS tem 
responsabilidades diante da atuação do setor privado, como é o caso das ações 
que os serviços de saúde e segurança do trabalho desenvolvem dentro das em-
presas. Assim, o gestor e o Conselho Municipal de Saúde devem controlar as 
diretrizes e interferir no desempenho desses serviços.

6.    Participar da Política Nacional de Atenção Básica e interagir com a União 
e o Estado no processo de revisão de diretrizes e normas para a organiza-
ção da atenção básica, da Estratégia Saúde da Família e do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde e vincular o município ao Programa de 
Nacional de Melhoria do Acesso, à Atenção Integral à Saúde da Mulher e à 
Rede de Urgência e Emergência. Priorizar a organização da rede de urgên-
cia e emergência, avaliar a necessidade de implantação de Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) e quali!car o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU). Atenção hospitalar, internação domiciliar e de reta-
guarda especializada integradas na rede das ações e serviços de diferentes 
complexidades, adotando o enfoque e a prática de linhas de cuidado.

7.    Desenvolver e quali!car ações e serviços de vigilância em saúde (sanitária 
e epidemiológica), de saúde do trabalhador, de cuidados com o meio ambi-
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ente, controle de endemias e população animal, garantindo a capacitação 
permanente das equipes multipro!ssionais. Analisar, em cada município, a 
necessidade de ampliar o acesso à Estratégia Saúde da Família, de modo ar-
ticulado com as demais ações e serviços de atenção básica e especializada.

8.    Criar, manter e articular em rede as ações de saúde do trabalhador, 
de atenção integral à saúde da mulher e de outros programas apoiados em 
equipe multipro!ssional e com garantia de referências especializadas. Ações 
articuladas de saúde mental voltadas à prevenção e ao enfrentamento do 
uso abusivo de álcool e outras drogas, com especial atenção para o crack. 
Colocar o município em sintonia com os princípios e práticas da Reforma 
Psiquiátrica e Luta Antimanicomial, com fortalecimento dos Centros de Aten-
ção Psicossocial, internações em hospitais gerais e fortalecimento da política 
de redução de danos.

9. Instituir o acesso quali!cado aos serviços de diferentes complexidades 
por meio de mecanismos de regulação de consultas especializadas, de 

apoio diagnóstico e de solicitação de vagas para internações, com controle 
público. Organizar o acesso à assistência farmacêutica com maior participação 
dos governos federal e estadual, de modo a ampliar a oferta de medicamentos.

10. Buscar que o município participe do processo de institucionalização e 
aprofundamento da Universidade Aberta do SUS (UNASUS), através de 
parcerias com universidades públicas e com instituições de ensino, criando 
condições para recebimento de participantes do programa de Estágio Civil 
Voluntário, para egressos de escolas públicas e participantes do PROUNI, 
FIES, VERSUS, PROVAB, programas de residência e aperfeiçoamento pro!s-
sional. Implantar e aperfeiçoar dispositivos e arranjos da Política Nacional de 

-
ção permanente em saúde, acolhimento com classi!cação de risco e respeito 
aos direitos dos usuários, fortalecendo a co-gestão e a transformação do 
modelo de saúde por meio da repactuação dos processos de trabalho e dos 
cuidados em saúde.
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11.   Instituir política de gestão do trabalho em saúde, valorizando os tra-
balhadores do SUS, promovendo educação permanente e continuada, fa-
vorecendo a sua participação na elaboração e execução dos projetos e man-
tendo o diálogo e a negociação com suas entidades sindicais, por meio de 
Mesa de Negociação Permanente do SUS. Contratar trabalhadores por meio 
de concursos e processos seletivos públicos, combater a precarização do tra-
balho em saúde e valorizar os servidores públicos, estabelecendo planos de 
cargos, carreiras e salários. Proporcionar condições adequadas de trabalho,  
planejamento e avaliação permanentes do processo de trabalho, para que 
tenha resolutividade e esteja subordinado aos interesses dos cidadãos. 

12.   Respeitar as Conferências, os Conselhos Municipais e os Conselhos Ges-
tores de Saúde em suas competências, entre elas as de natureza deliberativa, 
organizando-os de acordo com a lei, bem como proporcionando as condições 
e recursos para o seu adequado funcionamento em defesa do SUS. Conside-
rar que as ações de comunicação (como, por exemplo, a divulgação da lista 
de ações e serviços de saúde na internet) e de educação em saúde também 
compõem o conjunto de ações de saúde e, ao lado do incentivo à participa-
ção, exigem atenção especial dos nossos candidatos e gestores, para divul-
gar, popularizar e democratizar as informações sobre o SUS, rea!rmando os 
valores que o norteiam e o seu signi!cado para a cidadania.

13.  Ao lado desse conjunto de diretrizes voltadas à mudança do modelo de 
cuidados vigentes em muitos municípios paulistas e à sua democratização, 
os candidatos, gestores e parlamentares do PT deverão participar ativamente 
das reuniões do partido e dos espaços de negociação existentes no governo, 
no âmbito do SUS, da Câmara de Vereadores e junto a outros órgãos de con-
trole externo, como o Judiciário, os Ministérios Públicos e os meios de comu-
nicação, para consolidar o SUS, atualizar sua legislação e de lhe assegurar as 
condições adequadas para o seu desenvolvimento. 

Referências para os Programas Municipais 
de Governo e de Saúde:

trumentos para a elaboração de Programa de Governo: o Modo Petista de 
Governar e de Atuação Parlamentar, 2012.

Eleições Municipais e a Saúde Pública, 2012.

nos Municípios Paulistas: diretrizes petistas para a elaboração de programas 
de saúde, PT/SP, 2012.

e Políticas Setoriais do PT, Carta Aberta aos Participantes da 14ª Conferência 
Nacional de Saúde, novembro de 2011.

2006 (Aloizio Mercadante).
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“Transformando natureza em gente”  Flavio Valente

SETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

“Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste em garantir a to-
dos (as) condições de acesso a alimentos básicos seguros e de qualidade su!-
ciente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessi-
dades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo 
assim para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento inte-
grada da pessoa humana”.

Construção de uma Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

Uma política de SAN é um conjunto de ações planejadas para garantir a 
oferta e o acesso aos alimentos para toda a população, promovendo nutrição 
e saúde. Deve ser sustentável, ou seja, desenvolver-se articulando condições 
que permitam sua manutenção no longo prazo. Requer o envolvimento 
tanto do governo quanto da sociedade civil organizada, em seus diferentes 
setores ou áreas de ação: saúde, educação, trabalho e renda, agricultura, 
desenvolvimento social, meio ambiente, dentre outros – e em diferentes es-
feras: produção, comercialização, controle de qualidade, acesso e consumo.

Pensando a Segurança Alimentar e 
Nutricional nas cidades.

O desenvolvimento do município no contexto da busca de modos de vida 
sustentáveis é um dos muitos caminhos alternativos em direção à construção 
de um novo paradigma para humanidade.

É na cidade que as pessoas vivem, sofrem ou percebem as condições de 
vida dos meninos e meninas de rua, onde se sente mais fortemente o pro-
blema do desemprego, da falta de moradia e comida. Também é no mu-
nicípio, onde desnutridos e todos os excluídos podem deixar de ser estatísti-
cas e construir uma identidade própria, a partir de decisões imediatas, sejam 
individuais ou coletivas, podem salvar ou mudar as vidas de um indivíduo, de 
uma família e de uma comunidade.

A construção da Segurança Alimentar e Nutricional, com base em tudo 
que dissemos anteriormente, deve constituir-se em um dos pilares funda-
mentais de qualquer projeto de desenvolvimento local.

Ações visando a consecução deste objetivo podem envolver o desenvolvi-
mento de produção urbana coletiva ou individual de alimentos, mecanismo 
de comercialização direta do produtor ao consumidor, políticas locais de 
abastecimento popular, ações de infra-estrutura sanitária e de saneamento, 
promoção de serviços de saúde orientados para pessoas e famílias em risco, 
fortalecimento de programas de alimentação coletiva, entre outros.

Portanto, o princípio da Intersetorialidade é uma das premissas básicas 
de uma política de SAN. Visa ações articuladas e coordenadas, otimizando a 
utilização dos recursos existentes em cada setor, de modo e!ciente.

Falar de SAN é falar de Saúde, Educação, Trabalho e Renda, Abastecimento 
e Agricultura, Assistência e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, dentre 
outras áreas de Ações Sociais na garantia do Direito Humano a Alimentação 
Adequada (DHAA).

Devemos ter sempre em mente que um dos objetivos do milênio é a Er-
radicação da Fome.
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Princípios Orientadores e Diretrizes para 
um Plano de Ação:

I. Garantia do direito à alimentação adequada para todos os habitantes 
como um direito humano básico.

a) Criação do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional – PSAN – liga-
do ao gabinete do(a) Prefeito(a) com dotação orçamentária própria de SAN, 

b) Regulamentação em legislação especí!ca da Lei Orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional – LOSAN em consonância com a LEI N° 11.346, de 15 
de setembro de 2005 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. – SISAN – (Criação da Câmara Intersecretarial para articulação 

c) Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional – COMSEA.

d) Fortalecimento dos mecanismos de avaliação de SAN no que tange a Ali-
mentação e Nutrição da população bene!ciária dos programas sociais.

II. Assegurar Saúde, Nutrição e Alimentação a grupos populacionais de-
terminados.

a) Programas alimentares e nutricionais a grupos populacionais social e nu-

  enfermos e pessoas institucionalizadas.

b) Desenvolvimento de parcerias entre sociedade civil e poder público, visan-
do a implementação de iniciativas de contrapartida social por parte de todos 

os bene!ciários em situação de exclusão e em condições de desenvolver 
atividades produtivas, como um mecanismo de construção de cidadania para 
alavancar o desenvolvimento humano local.

III.  Políticas de SAN são garantia de acesso a Alimentação de Qualidade 
com Ações Concretas tais como:

A Prefeitura deverá criar ou ampliar onde houver os programas de:

Restaurante Popular
Nas médias e grandes cidades há um progressivo crescimento do números 

de pessoas que realizam suas refeições fora de casa, muitas vezes substituin-
do o almoço por um lanche rápido em bares e restaurantes, comprometendo 
a qualidade das refeições consumidas. Parcela signi!cativa destas pessoas 
não tem acesso ao mercado tradicional de refeições prontas por restrições 
orçamentárias. Muitos dos/as trabalhadores/as que recebem o benefício 
do ticket-refeição preferem utilizá-lo na compra de alimentos em padarias, 
açougues e supermercados e optam por levar a famosa marmita, tendo em 
vista o custo da alimentação fora de casa e a necessidade de complementa-
ção da renda.

A instalação de restaurantes populares visa ampliar a oferta de refeições 
nutricionalmente balanceadas e seguras, comercializadas a preços popula-
res com visíveis benefícios sócio-econômicos. Os restaurantes podem atuar 
como reguladores de preços dos estabelecimentos localizados em seu en-
torno, contribuindo também para uma elevação da qualidade das refeições 
servidas e higiene dos estabelecimentos.

Os restaurantes populares devem constituir um espaço de múltiplo uso, 
podendo ser utilizado para atividades de educação alimentar e nutricional, 
como palestras e cursos práticos sobre valor nutricional dos alimentos, cui-
dados na seleção, aquisição, conservação, preparo e consumo no domicílio 
e alimentação fora do lar, o!cinas sobre aproveitamento e combate ao des-
perdício, informação sobre safra e produtos de épocas bem como realização 
de campanhas educativas, em parcerias com outros serviços de ações sociais 
do município.

Banco de Alimentos
Tem como objetivo principal o combate ao desperdício de alimentos e a 

fome no município.
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Trabalha em parcerias entre doadores e consumidores, fazendo a ar-
recadação seleção e distribuição dos alimentos próprios para o consumo 
humano. Tem ações importantes em parcerias com Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate a Fome (MDS) e a Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB).

A Compra Direta no Local da Agricultura 
Familiar (CDLAF)

Seu objetivo é o fortalecimento da agricultura familiar no campo. Pro-
move em parcerias com a sociedade civil organizada e com o !nanciamento 
do Governo Federal a facilitação do acesso de alimentos às pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social do município.

Hortas Comunitárias
Tem como objetivo incentivar o uso de espaços públicos, ou privados, para 

implantação de hortas comunitárias, proporcionando acesso à alimentação 
saudável com geração de renda.

Modernização das Feiras Livres
A feira livre é um equipamento público insubstituível, há mais de 80 anos 

que garante a população o acesso a produtos hortifrutigranjeiros de quali-
dade. Com a modernização do comércio atual as feiras livres enfrentam uma 
grande concorrência em especial das grandes redes de mercados. A moder-
nização das feiras livres passa por: Padronização das lonas e saias das bar-

-

Educação Alimentar e Nutricional
Pretende disseminar informações e orientações relativas à nutrição para a 

comunidade, pro!ssionais de saúde e educação, entre outros, incentivando a 
prática de uma alimentação saudável contribuindo na prevenção de doenças 
relacionadas ao consumo alimentar inadequado como obesidade, anemia, 
desnutrição, diabetes tipo 2 e cardiopatias.

A ideia é proporcionar ações tais como: Cursos nutrição e saúde sem desperdício.

Atividades educacionais com pais e comunidade em geral sobre alimenta-
ção saudável. O!cinas de aproveitamento integral dos alimentos.

Alimentação Escolar
Objetiva fornecer uma alimentação de qualidade e equilibrada aos alunos 

da rede municipal de ensino, oferecendo aos alunos de escolas municipais 
uma alimentação saudável e conhecimento sobre o tema da Segurança Ali-
mentar e Nutricional através de materiais pedagógicos especí!cos.
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Considerando que a segurança pública é um dos direitos mais elementares 
dentre os direitos fundamentais da pessoa humana, por ser aquele que pos-
sibilita o exercício e gozo dos outros direitos e que não há vida digna sem 

Considerando que a segurança pública é o setor estratégico para con-
solidar o processo democrático iniciado o!cialmente em 1988, e o instru-
mento para efetivar os direitos do cidadão, porque não há cidadania sem 

Considerando que o Estado brasileiro entrou na era dos direitos da pes-
soa humana, e que esse mesmo Estado, historicamente se constitui um dos 
maiores violadores de direitos, diretamente pelas forças policiais, e indire-
tamente quando permitiu que grupos de extermínios se criassem no seio 
da sociedade, no campo e nas cidades, a !m de objetivarem os interesses 

Considerando que os movimentos sociais, brasileiros e internacionais, 
foram propulsores da democracia e vem criando e fortalecendo mecanismos 
no âmbito nacional e internacional, com a !nalidade de proteção aos direitos 

da pessoa humana, de maneira a sugerir para as sociedades democráticas, 

Considerando que a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública 
representou um marco fundamental para o início do processo de democra-

Considerando que os Municípios são instâncias privilegiadas e estratégi-
cas, espaço onde o cidadão e a cidadã vivem, convivem, compram e vendem, 
pagam os impostos, e cobram do poder político local, executivo e legislativo, 

Considerando que o investimento na prevenção é o caminho mais e!ci-

Considerando os esforços do Estado brasileiro no sentido de construir um 
novo modelo de Segurança Pública, que combine e articule políticas de pre-
venção com a repressão quali!cada, e com uma política de valorização dos 

Considerando que o Partido dos Trabalhadores do Brasil tem contribuído 
com o crescimento e desenvolvimento da Nação, e se esforçado para cons-
truir um legado histórico na Segurança Pública, mas nesse sentido deve se 
empenhar em várias iniciativas com o objetivo de constituir e instituir um 

O Setorial Estadual de Segurança Pública do PT propõe as seguintes dire-
trizes para a construção do programa de governo municipal nessa área:

1. Construir e fortalecer Plano Municipal de Segurança Pública com ampla e 
irrestrita participação da sociedade civil, através da criação de mecanismo de 

2. Criar ou fortalecer as Guardas Civis Municipais reconhecendo sua im-
portância e contribuição na segurança pública, tendo como referencial 
primário, teórico e prático, o policiamento preventivo e comunitário, e se-

A Segurança Pública nos Governos Petistas
SETORIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
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3. Quando da criação da Guarda Civil Municipal, o Governo Municipal de-
verá ter planejamento de auto-sustentabilidade orçamentária, inclusive com 
política de valorização salarial e de melhorias progressivas das condições de 

4. Criar e fortalecer Secretarias de Segurança nos municípios com estrutura que 
compreenda um Gabinete de Gestão Integrada com espaço para unir e reunir 
representantes das diversas instituições de segurança pública a !m de planejar 

5. Criar e fortalecer no âmbito da Secretaria de Segurança Municipal depar-
tamentos especí!cos para a operacionalidade das atividades estritamente de 
polícia (GCM), e outro para desenvolver políticas de prevenção com foco na 
multisetorialidade e multidisciplinaridade.

6. Criar e fortalecer Corregedorias e Ouvidorias, autônomas e independentes 
no âmbito do município com mecanismos de controle acessíveis à sociedade 

7. Criar e fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública como instru-

8. Criar e fortalecer escolas de formação continuada para os pro!ssionais das 
Guardas Civis Municipais baseadas na padronização da defesa dos direitos 

9. Município atuar como protagonista na segurança pública e não como co-

10. Criar e fortalecer observatório da violência como instrumento de gestão 

11. Investir em ações de fortalecimento e quali!cação da Defesa Civil mu-
nicipal para dar atendimento preventivo, rápido e e!caz nos eventos provo-

12.

13. Criar e fortalecer programas das Guardas Civis Municipais que privilegie 
a prevenção e as ações comunitárias.
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Diretrizes de programa de governo do 
Setorial Sindical Estadual do PT – São Paulo 
para eleições municipais de 2012

SECRETARIA SINDICAL

Os governos Lula e Dilma avançaram extraordinariamente ao reconhe-
cerem as centrais sindicais, estabelecerem mesas permanentes de negocia-
ção, atender históricas reivindicações do movimento sindical e apoiarem a 
campanha pela redução da jornada de trabalho e, acima de tudo criarem 16 
milhões de novos empregos e promoverem a ascensão social de mais de 40 
milhões de brasileiros e brasileiros. Servem de exemplo do que é possível ser 
feito quando existe vontade política de colocar o Estado a serviço da maioria 
da população, embora tenhamos claro que muito ainda precisamos avançar 
para resgatar os milhões de excluídos, vítimas de cinco séculos de exploração 
selvagem por parte das elites que ao longo da nossa história se apropriaram 
do Estado em proveito próprio. Contudo, existe um evidente descompasso 
entre as ações do governo federal e parte de nossas administrações munici-

pais, tanto na implementação de programas sociais que, verdadeiramente 
signi!quem avanços concretos na inclusão dos mais pobres como no apro-
fundamento da relação democrática com a sociedade. Assim, acreditamos 
que nas eleições municipais de 2012 podemos avançar muito mais, tanto no 
atendimento da demanda social acumulada como na democratização do Es-
tado e socialização do poder com a sociedade no âmbito municipal. 

A radicalização do “Orçamento Participativo”, por exemplo, com maior 
controle social do orçamento público, maior transparência e prestação cons-
tante de contas, referentes aos valores empenhados e gastos, a adoção do 
pregão eletrônico nas licitações e redução dos aditivos nos contratos, são 
formas de evitar desvios, corrupção ou privilégios a determinados fornece-
dores agilizando a gestão e gerenciamento público, assim como o combate 
às terceirizações e as chamadas Organizações Sociais são importantes ações 
para valorização dos trabalhadores do município impedindo a apropriação 
dos serviços públicos por agentes privados.

Precisamos estar bem cientes dos limites que nos impõe as administra-
ções públicas. Os governos e os mandatos petistas são conquistas dos movi-
mentos sociais e não pode ser considerados um !m em si mesmo, signi!ca 
passos rumo a uma sociedade socialista contribuindo para a politização do 
povo, principal protagonista da construção desta sociedade. Todas as nossas 
administrações ainda estão no marco do capitalismo. As contradições entre 
o movimento social organizado e as administrações públicas são naturais 
e saudáveis para a democracia, pois as demandas sociais não poderão ser 
atendidas na sua integralidade no tipo de sociedade que vivemos. Porém, 
o fato das administrações e os mandatos agirem no marco da institucionali-
dade não implica que os militantes petistas, ao se tornarem gestores, neces-
sitem limitar sua ação política a ela.
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A partir do conceito de trabalho decente conforme preconiza a Organiza-
ção Internacional do Trabalho – OIT, de que de trabalho produtivo e ad-
equadamente remunerado, exercito em condições de liberdade, equidade, 
e segurança, sem quaisquer formas de discriminação e capaz de garantir 
uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, alguns marcos 
nossos devem ser centrais nos programas de governo:

Estes marcos devem ser pautados pelas seguintes propostas de governo:

-
fícios dos programas sociais com foco na inclusão no mercado de trabalho e 

pressionando o governo federal e estaduais para a criação de uma política de 

público como privado, promovendo incentivos a empresários que desenvolv-
erem políticas a!rmativas e punindo severamente qualquer ato de discrimi-

com o apoio da Câmara Municipal, com vistas a elevação do salário de todos 

via fomento de crédito, implantação da infra-estrutura necessária, apoio téc-

os agricultores familiares nas compras governamentais e contribuição para 

-

-
ança de maneira a contribuir para o desenvolvimento pro!ssional da mulher 

cobrando dos demais atores a contrapartida social para a implementação 

-

e de proteção de crianças e adolescentes voltada ao emprego e renda.

A relação com os servidores públicos deve ser formalizada a partir de proces-
sos de negociações permanentes, institucionalizados e com registros formais 
de seus encaminhamentos dentro dos conceitos do direito público, ultrapas-
sando as simples reuniões ou conversar pontuais ou regulares e buscando 
evitar os possíveis con#itos inerentes das relações de trabalho. 

A estruturação destas ações deve se dar a partir da criação de órgão es-
píci!co no âmbito municipal  e organizada com estrutura para acompanhar 
e viabilizar ações, tais como, nas questões do emprego urbano e rural, meio 

federal e outras instancias governamentais e processo permanente de nego-
ciação com os servidores públicos.
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Mobilidade urbana com inserção social e 
sustentabilidade ambiental

SETORIAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

As cidades tem crescido com pouco planejamento urbano.  O crescimento 
da economia brasileira propiciou à população mais pobre poder adquirir 
um automóvel.O incremento das vendas fez com que o número de veículos 
crescesse exponencialmente. A falta de qualidade do transporte público le-
vou a  opção pelo transporte individual, comprometendo a mobilidade urba-
na. Os congestionamentos são uma constante, perde-se tempo e há impacto 
ambiental negativo. O Setorial de Transportes e Mobilidade Urbana do PT 
vem apresentar algumas sugestões para os programas de governos munici-
pais visando mudar essa realidade. O Estado tem 645 municípios com várias 
realidades distintas e cada município deve adaptar de acordo com suas reali-
dades. O objetivo é a mobilidade urbana com inserção social e sustentabili-
dade ambiental. As cidades precisam ser tratadas como organismos vivos e 
dinâmicos. É preciso recuperar os espaços urbanos com mais calçadas, áreas 
verdes, ciclovias e parques. O transporte individual é excludente socialmente, 

por usar a maior parte do espaço viário em detrimento do transporte pú-
blico. Deve-se buscar um transporte coletivo com qualidade para que assim 
como ocorre em outras cidades do mundo a população, mesmo possuindo 
automóvel, o utilize mais e mantenha os carros em casa. Os governos locais 
do Partido dos Trabalhadores sempre priorizaram o transporte público e im-
plantaram projetos inovadores. É do acúmulo dessas experiências que essas 
re#exões foram formuladas.   

Bilhete Único – O Bilhete Único se constitui num instrumento de mobi-
lidade urbana e de inserção social. Ele pressupõe racionalização do sistema 
de transporte com licitação das linhas urbanas e controle público. O Bilhete 
Único vai além de um simples cartão de pagamento eletrônico. É preciso 
que haja integração física e tarifária entre os vários modais e sistemas de 
transporte coletivo de forma que os cidadãos possam se locomover de forma 
rápida, barata e racional nas cidades.  

Ciclovia e ciclofaixa – Faltam ciclovias e ciclofaixas para que as bicicletas 
possam ser utilizadas com segurança e rapidez. As ciclovias são vias espe-
cí!cas construídas para o uso de bicicletas, segregadas dos pavimentos 
destinados aos automóveis. As ciclofaixas são locais destinados às bicicletas 
no próprio pavimento carroçável através de pintura no piso e sinalização es-
pecí!ca. A bicicleta é um modal para uso local e tem restrição geográ!ca, 
pois locais com relevo muito íngreme tornam difícil a utilização desse meio. É 
preciso também incentivar a utilização de equipamentos de segurança pelos 
ciclistas e uso de sinalização nas bicicletas para evitar acidentes.

Modal a pé – As cidades precisam ser mais amigáveis aos cidadãos. A!nal 
elas foram uma grande criação humana por permitirem o contato social e 
podem oferecer uma gama de serviços que seriam difíceis com a dispersão 
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da população.  Até a massi!cação do automóvel, o modal principal de deslo-
camento foi o a pé. Isso está diminuindo devido ao mal estado das calçadas 
públicas nas cidades. Os municípios podem mudar essa tendência através 
da melhoria das calçadas. Para isso, é preciso padronizar um tipo de piso e 
a sua geometria para que as ruas e avenidas sejam acessíveis para pessoas 
com de!ciência. As calçadas próximas aos faróis, que deverão ser sonoros, 
rebaixadas e construídas com material podotátil para servir de guia às pes-
soas com de!ciência na visão. 

Acessibilidade – A Lei 10.048/2000, regulamentada pelo Decreto 
5.296/2004, visa promover a acessibilidade de pessoas portadoras de de!-
ciência ou com mobilidade reduzida nas vias e nos espaços públicos, no mo-
biliário urbano, nos edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 
A legislação federal estabelece que, até 2014, todo o sistema de transporte 
coletivo - não apenas os veículos, mas também pontos de parada, terminais 
e o sistema viário - deve se tornar acessível para todos.

Descarbonização da matriz energética dos transportes – Nos grandes 
centros urbanos, 50% da poluição provém dos veículos automotores, parcela 
signi!cativa, provém, dos ônibus movidos a diesel. É preciso introduzir o uso 
de combustíveis renováveis nos coletivos que atenuem a poluição atmos-
férica nas cidades. O biodiesel é a solução mais barata que pode ser utilizada 
imediatamente, mas também há outras soluções como os trólebus, que são 
elétricos. Estão em experiência a utilização de combustíveis como o etanol, 
hidrogênio e o diesel de cana.   

Criação do Conselho Municipal de Transporte Público – Há um dé-
!cit de democracia na gestão dos transportes. O resultado disso é um trans-
porte caro, sem conforto e inseguro, o que tem gerado descontentamento 
da população que geralmente desaprova o transporte público no Brasil. A 
constituição de um Conselho Municipal de Transporte Público que traga a 
sociedade civil para participar, encaminhar proposta e ajudar a decidir sobre 
tarifas, linhas e qualidade pode ajudar a mudar esse quadro. As planilhas 
apresentadas pelas empresas de ônibus, por ocasião do aumento da tarifa 
deverão ser apresentadas e discutidas nesse conselho.

Educação no Trânsito – O trânsito brasileiro está entre os mais violen-
tos do mundo. A introdução na rede municipal de ensino da disciplina 

de trânsito poderá ajudar a mudar esse quadro. A escola poderá educar 
os cidadãos a dirigir de forma responsável e a respeitar a sinalização.  O 
município deverá realizar periodicamente campanhas com os munícipes 
visando a redução dos acidentes. 

Moto – O número de motocicletas tem crescido exponencialmente no Brasil. 
Os acidentes envolvendo esse tipo de veículo cresceram na mesma propor-
ção, virando um caso endêmico de saúde pública. Os municípios precisam 
estabelecer políticas especí!cas para esse tipo de modal de transporte 
privado. É preciso enfatizar campanhas de prevenção de acidentes envol-
vendo motocicletas, assim como melhorar a !scalização para coibir abusos 
dos condutores. 

Moto-Frete – Esse modo de transporte foi regularizado a partir da Lei 
12009/2009, que disciplina a habilitação do motociclista, os equipamentos 
de proteção especiais do condutor e os equipamentos necessários na moto 
para prestar o serviço. É preciso valer o que está na lei para segurança dos 
cidadãos e melhor disciplina no trânsito.  

Trânsito - Com o aumento da renda da população advinda com a política 
econômica do governo Lula, o número de automóveis aumentou bastante 
nas ruas das cidades. En!m muitos brasileiros puderam concretizar o seu 
sonho de comprar um carro. Fato semelhante ocorreu nas economias madu-
ras quando a população !cou mais rica. É preciso políticas especí!cas para 
melhorar o #uxo viário das cidades. São várias ações como melhoria do pavi-
mento, da sinalização horizontal e vertical, da !scalização, e outras medidas 
que sejam necessárias. As cidades precisam ter departamentos de trânsito 
com corpo técnico especí!co e equipamentos para gerenciar o trânsito local. 
Nos países que passaram por processo semelhante a solução foi o transporte 
coletivo com qualidade e incentivo de outros meios não motorizados de mo-
bilidade urbana. 

Cargas – Com o crescimento da economia, o #uxo dos veículos de cargas nas 
cidades também aumentou. As cidades precisam estabelecer políticas espe-
cí!cas para que as cidades sejam abastecidas sem prejudicar a mobilidade 
urbana. Várias políticas como estabelecimento de locais especí!cos de cargas 
e descargas e horários podem ser tomados sem prejudicar a população nem 
encarecer o custo do frete. 
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Planejamento urbano – Os municípios precisam fortalecer os órgãos de 
planejamento urbano visando uma ocupação do solo urbano de forma orga-
nizada e democrática com inserção social. A especulação imobiliária deve ser 
combatida. Ela tem expulsado a população dos centros providos de infraestru-
tura de transportes, saúde e educação a ocupar áreas periféricas que não ofe-
recem serviços nem empregos, gerando o espraiamento urbano. É preciso in-
verter esse #uxo voltando a ocupar o centro com moradias populares de forma 
que não precise o deslocamento maciço da população diariamente.  

Táxi – O táxi se insere no transporte público. É um modal ainda caro para os 
padrões de renda do Brasil, mas que devido ao aumento da renda da popu-
lação nos últimos nove anos a sua utilização tem crescido. O poder municipal 
pode incentivar a utilização desse meio através da regularização, padroniza-
ção das frotas e ações que tenham como objetivo uma tarifa que o usuário 
possa pagar e remunere o taxista.

Corredores de ônibus – Os corredores de ônibus estão sendo ampliados 
no Brasil. Foram denominados de BRTs (Bus Rapid Transport). É um sistema 
de média capacidade que são aplicáveis de forma diferentes em médias e 
grandes cidades. Nas grandes cidades, além dos veículos comuns são utiliza-
dos veículos articulados e biarticulados. Consiste em priorizar a construção 
de vias segregadas para os ônibus com estações de transferências, terminais 
de ônibus, GPS (global position system), bilhetagem eletrônica entre 
outras melhorias. Esses corredores possibilitam o aumento de velocidade 
dos veículos, reduzindo o tempo de deslocamento da população e barate-
ando o custo dos transportes. O piso deve ser rígido, pois o asfalto cedecom o 
tempo causando um grande desconforto aos passageiros. 

Fretado – As médias e grandes cidades geralmente possuem esse tipo de 
transporte coletivo privado. Deve ser incentivado, pois um ônibus fretado 
que atende principalmente a classe média retira das ruas pelo menos 35 
automóveis. Deve ser feita uma regulação especí!ca com o poder público 
estabelecendo pontos de parada e locais de estacionamento dos veículos e 
qualidade do serviço.

EMTU e Artesp –  Atualmente há uma certa hierarquização dessas insti-
tuições sobre os municípios. Para formular uma política municipal de mo-
bilidade urbana adequada é preciso levar em conta o sistema do governo 

estadual. Fatores como sobreposição de linhas, necessidades de linhas novas, 
a integração dos bilhetes eletrônicos entre os dois sistemas, entre outros, re-
quer que o poder local tenha interlocução com a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos e a Agência Reguladora de Transportes de São Paulo. É 
preciso construir um caminho de interlocução que passa  pela constituição 
de uma Autoridade Metropolitana de Transportes. Em Santos, é preciso exigir 
que o Veículo Leve sobre Pneus - VLT, que estava previsto para ser inaugurado 
pelo governo estadual em 2010, seja de fato implantado.    

CPTM –  Atualmente a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos atende 
a 22 cidades da Região Metropolitana de São Paulo. É preciso que a empresa 
expanda suas operações para outras regiões metropolitanas, como a de 
Campinas e aglomerados urbanos. Nas cidades atendidas atualmente é pre-
ciso que o poder local possa ter presença nela. Os municípios precisam exigir 
que haja qualidade nos transporte ferroviário de passageiros nas cidades 
atendidas. São várias estações ferroviárias que não foram modernizadas e 
não apresentam acessibilidade. As linhas ainda apresentam panes constan-
tes prejudicando os passageiros. Há superlotação nos trens. A promessa do 
Expresso ABC, entre outras, não foi cumprida. É preciso que haja rapidez na 
implantação da linha 13 – Onix para Guarulhos. A região de Cotia necessita 
de uma linha que siga o eixo da Rodovia Raposo Tavares até a estação Bu-
tantã da linha 4 – Amarela do Metrô. 

Metrô – O metrô só atende a cidade de São Paulo e é preciso expandi-lo para 
Guarulhos, Taboão da Serra (linha 4 – Amarela), Osasco (nada projetado), 
ABC paulista (linha 18 – Bronze), entre outras. Na cidade de São Paulo é pre-
ciso que haja aceleração da implantação das linhas metroviárias. A malha 
paulistana com 74,3 quilômetros é insu!ciente para uma cidade com 11 
milhões de habitantes. 

Coletivos – Os veículos para transporte público devem propiciar conforto 
e segurança para os passageiros. Devem ter piso baixo e motor traseiro com 
visual moderno, transmissão automática e usar energias renováveis.   

Faixa do Pedestre – Os municípios devem estabelecer políticas próprias 
de respeito ao pedestre, o elo mais frágil, estabelecendo o já previsto no Có-
digo de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 9503/97, artigo 70). É preciso fazer uma 
intensa campanha educativa com sinalização vertical e horizontal para que 
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os motoristas parem nas faixas onde não há semáforos e o cidadão possa 
atravessá-la com segurança.     

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre   
as faixas delimitadas para esse !m terão prioridade de passagem,  
exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser res-
peitadas as disposições deste Código.

Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica 
de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que 
não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do 
semáforo liberando a passagem dos veículos.

Mudança de nome – As atuais secretarias de transportes poderão adequar 
o nome para Secretaria da Mobilidade Urbana.  Esse nome é mais amplo e 
além de abranger todos os modos de transporte também se preocupa com 
a mobilidade urbana.  Elas também devem formular políticas conjuntas com 
as áreas de planejamento urbano, saúde, educação entre outras. O tema 
deve ser tratado de forma transversal por parte do poder local,  

Transporte aquaviário – O transporte aquaviário geralmente está sob 
responsabilidade do governo estadual. O governo local deve buscar, junto ao 
Estado, que se melhore a qualidade desse modal.  

Pavimentação - É preciso que os pavimentos das vias estejam em boas 
condições com adequação geométrica e revisão constante dos #uxos de 
veículos para possibilitar o deslocamento dos veículos. As estradas vicinais 
são deixadas para os municípios cuidarem. Geralmente faltam recursos. O 
poder local deve cobrar do governo estadual que cuide das principais vias 
vicinais pavimentadas.  

Treinamento dos operadores – O serviço de transporte público requer 
que os operadores tenham treinamento de atendimento aos passageiros, 
principalmente motorista e cobradores. Ele deve dar atenção especial ao 
serviço prestado pelos operadores no atendimento, principalmente a pes-
soas idosas, gestantes, pessoas com de!ciência e mobilidade reduzida. Há 
muita reclamação de que esses grupos de cidadãos não estão sendo tratadas 
com urbanidade pelos operadores de coletivos. Também deve ser criado um 
serviço de telefone 0800 para que o cidadão possa ajudar o poder público a 
!scalizar o transporte.  
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Autoridade Metropolitana de Transportes – Nas regiões metropolitanas 
e aglomerados urbanos, os municípios precisam atuar para que o governo do 
Estado constitua a Autoridade Metropolitana de Transportes. Essa instituição 
deverá agregar todos os municípios da região, junto com representantes do 
governo estadual e até federal para fazerem conjuntamente o planejamento 
da mobilidade urbana e formas de !nanciamento na implantação dos projetos.

Aeroporto – As cidades que possuem sítios aeroportuários devem pleitear, 
junto, aos governos estadual e federal compartilhamento no planejamento 
desse modal que tem crescido e afetado a qualidade de vida das cidades. O 
governo municipal pode cobrar com a ampliação dos aeroportos que sejam 
efetuadas obras que atenuem os impactos causados na cidade.

Porto – Essencialmente temos dois portos marítimos em São Paulo, o de 
Santos, cuja gestão é federal e o de São Sebastião.  Com o aumento do in-
vestimento na Hidrovia Tietê-Paraná, os portos #uviais também ganharão 
mais importância, principalmente com o transporte de álcool. O poder locar 
deve acompanhar o planejamento e a gestão desses equipamentos públicos 
também exigindo contrapartidas para mitigar o impacto urbano.  

Pedágio – Muitas cidades paulistas estão sitiadas com os pedágios mais 
caros do Brasil e entre os mais distorcidos do mundo. O governo estadual, 
através da Artesp, não tem nenhum plano para melhorar essa realidade. A 
troca do índice de reajuste é mera formalidade que não barateia a tarifa. O 
pagamento quilométrico como foi anunciado na verdade vai onerar ainda 
mais o cidadão. Todas as ações só bene!ciam as concessionárias. O único ins-
trumento do poder local é a pressão popular para que o governo estadual 
faça um reequilíbrio !nanceiro em benefício dos usuários.

Rodovias – As rodovias paulistas podem ser estaduais ou federais. As es-
taduais que estão sobre gestão privada devem ser tratadas com a Artesp e 
as com gestão estadual com o Departamento Estadual de Estradas de Ro-
dagens – DER. São muitas rodovias precisando de duplicação, terceira faixa 
e cuidados gerais. As rodovias federais em São Paulo estão quase todas sob 
concessão privada. O órgão responsável por elas é a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres. As rodovias sob gestão da União estão sob os cuidados  
do  Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – DNIT.

Transposição ferroviária – Muitas cidades paulistas param quando imen-
sas composições de vagões atravessam sua malha viária. O poder local deve 
recorrer às concessionárias de cargas ferroviárias e à ANTT para que futura-
mente seja construída uma linha que contorne o município, tirando o trem 
do centro da cidade. 
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ORÇAMENTO: GUIA PARA OS CANDIDATOS 
PETISTAS A PREFEITO

Orçamento Público e Ciclo Orçamentário
O planejamento de uma cidade e de um governo passa, necessariamente, 

pelo planejamento orçamentário, de!nindo-se de onde virão os recursos pú-
blicos (receitas) e onde eles serão aplicados (despesas). 

O processo orçamentário é composto pela Lei do Plano Plurianual/PPA, 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO e pela Lei Orçamentária Anual/LOA.

Plano Plurianual
O PPA representa o principal instrumento de planejamento orçamentário 

de longo prazo, devendo compreender um período de quatro anos. 
O PPA deve conter: 

-
te este mesmo período. Estas projeções devem ser feitas por meio de valores 
monetários e metas físicas. 

As metas físicas e os valores das dotações orçamentárias servirão de parâ-
metros para as diretrizes e para os orçamentos dos quatro anos seguintes.

A criação de novos programas e ações nas leis orçamentárias futuras deverá 
ser precedida de alterações no PPA, com a inclusão destes programas e ações.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO representa, no ciclo orçamentário, 

um dos mais importantes instrumentos de planejamento da administração 
pública. Isso porque a LDO é o mecanismo de ligação entre o Plano Pluri-
anual/PPA e a Lei Orçamentária Anual/LOA.

Para que cumpra este papel, a LDO deve indicar o cenário macroeconômico 
previsto para o ano, as possíveis alterações na legislação tributária e as metas 
!scais (projeções da receita, despesa e dívida pública). Também deve conter 
os riscos !scais, as projeções de renúncia !scal, as metas físicas por pro-
gramas e ações e outros dispositivos especí!cos que nortearão a elaboração 
da Lei Orçamentária Anual/LOA.

Lei Orçamentária Anual - LOA
Elaborar o orçamento público é planejar de onde virão os recursos e 

de!nir onde eles serão gastos. O orçamento público é sempre elaborado 
de um ano para o outro pelo Executivo e enviado para a Câmara Municipal 
até o !nal de setembro. 

Em linhas gerais, podemos dividir o orçamento público em duas partes:

As receitas podem ser divididas em:

município, tais como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN 
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), o ITBI (Imposto sobre Trans-
missão de Bens Intervivos), contribuições de melhorias, etc.

federal e do governo estadual, e depois repassados sob a forma de cota-parte 
para os municípios. Exemplos: o repasse de parte do Imposto de Renda da 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica/IRPF e IRPJ, constituindo o Fundo de Partici-
pação dos Municípios/FPM (governo federal) e o repasse de parte do ICMS e 

Anexo 1
Texto formulado pela Liderança do PT da ALESP
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As despesas podem ser divididas em: 
-

lário dos servidores, despesas com energia, telefone, combustível, etc. 

-
gramas – como, por exemplo, a construção de escolas, hospitais, casas popu-
lares, praças de esporte, etc. 

anos anteriores – como, por exemplo, empréstimos feitos pelo Estado junto 

-
tuição Federal/CF e pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal/LRF

Na elaboração e execução orçamentária, alguns limites devem ser 
observados:

Educação: O poder executivo municipal deverá aplicar na área (função) da Edu-
cação, no mínimo, 25% das receitas provenientes de impostos (arrecadados pelo 

Saúde: O poder executivo municipal deverá aplicar na área (função) da Saúde, 
no mínimo, 15% das receitas provenientes de impostos (arrecadados pelo mu-

Pessoal e encargos (funcionalismo público): O poder executivo municipal 
poderá aplicar no pagamento do funcionalismo público (incluídos os inati-
vos), no máximo, 54% das Receitas Correntes Líquidas – tendo como Limite 

Dívida Pública: a Dívida Pública Consolidada Líquida do município não 

Operações de Crédito: as operações de crédito contraídas pelo município 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO:
Democratizar o planejamento orçamentário tem sido uma importante ferra-
menta de gestão pública implantada em centenas de municípios brasileiros. 
Uma prática reconhecida internacionalmente. 

Este processo está amparado legalmente na:

Constituição Federal – Art. 1º.Parágrafo Único – “Todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”, 
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) – Art. 48, Parágrafo Único – “A 
transparência (da gestão !scal) será assegurada mediante incentivo à par-
ticipação popular e realização de audiências públicas, durante os processos 
de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes e orçamentos” e no 
Estatuto da Cidade (LC 10.257/01) Estabelece as diretrizes gerais da política 
urbana – Art. 2o., II – “Gestão democrática por meio da participação da pop-
ulação.” Estabelece os instrumentos da política urbana - Art. 4o., III – “Plane-
jamento municipal, em especial: (...) f ) gestão orçamentária participativa”.

O orçamento participativo insere-se neste processo como uma prática de 
gestão fortemente inovadora, abrindo espaços para a população participar 
da elaboração do orçamento público, de!nindo, principalmente os investi-
mentos públicos na cidade.

São características centrais do orçamento participativo: a) a participação 
aberta a todos os cidadãos, sem nenhum status especial atribuído a qualquer 

c) a alocação dos recursos para investimentos baseada na combinação de 
critérios técnicos e gerais.

A estrutura metodológica do orçamento participativo deve conter: a) assem-

-
bilize o processo de participação e de deliberação da população e o poder público.

O orçamento participativo tem produzido diversos avanços para a popu-
lação local, entre eles podemos citar: a) a garantia da pluralidade na par-

públicos no centro do debate, produzindo uma recuperação gradativa destes 
-

da transparência e do controle social, reduzindo a corrupção administrativa.
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Caberá aos jovens petistas em todo o país, estimular e fortalecer as candi-
daturas jovens. O fortalecimento da juventude passa pela ocupação de im-
portantes espaços no PT, no Legislativo e no Executivo.

culturais, esportistas, de bandas de música, jovens rurais e outros)reuniões 
para discutir propostas para o programa de governo.

mais produtiva a realização de reuniões setoriais (com cada grupo).Nessas 
reuniões, discutir tanto as propostas especí!cas para os jovens, quantos as 
propostas gerais para o município.

Depois de realizar reunião sistematizar as propostas e divulgar ampla-
mente através de planfetagem, redes sociais, programas de TV e rádio, sem-
pre articuladas com as orientações e atividades de campanha no município, 
coordenadas pelo Diretório Municipal

Campanha na rua
Eleição sem campanha na rua não existe. A juventude  tem ocupar as ruas, 

os bairros, dia e noite e criar o clima vitorioso nas cidades  .Deve ser orga-
nizada e colocada em prática uma agenda de atividades de rua: bandeiraços, 
pan#etagens, visitas às portas das escola, universidade, pontos de encontro 
da juventude, bares.

Listar os locais das atividades
Inovar na campanha: é preciso ser criativo e inovar na comunicação com a 

juventude. Por isso fazer campanha usando grupos de teatro, música, en!m, 
tudo o que a criatividade permitir, pode nos diferenciar, além de ser mais 
produtiva, transmissão da nossa mensagem. Uma ideia interessante é sem-

pre ter, nas atividades, uma banquinha como referência, onde as pessoas 
possam parar e conhecer melhor nossas propostas.

Estimular debates e discussões nos diversos 
espaços com a presença dos jovens.

Estrela no peito: todos devem sempre usar broches, adesivos, materiais, 
camisetas do partido e diversos artigos de identi!cação com o PT e com nos-
sas candidaturas. Se possível criar um KIT MILITANTE para sempre estarmos 
preparados para distribuir materiais, cadastrar pessoas e espalhar a campanha.

Cadastrar a juventude, organizar uma mala direta, com todos os contatos 
que a juventude tenha ou que venha a ter durante a campanha. Montar um 
formulário para que as pessoas que nos procurem no comitê, nas banquinhas 
e em atividades e queiram saber mais da campanha possam colocar seus da-
dos pessoais para entrarmos em contato e convidar para as próximas ações.

Divulgar a campanha: durante a campanha será necessário também 
produzir e distribuir boletins informativos com o calendário de atividades, 
reuniões, festas , plenárias etc. Outra sugestão interessante é distribuir bo-
letins via e-mail. É importante também estar atentos às novas  ferramentas 
que as tecnologias nos oferece como Twitter e Facebook,entre outros.

Promover festas e confraternizações, realizar uma festa é muito impor-
tante, a!nal de contas estamos falando da juventude e uma “festinha” além 
de dar uma relaxada durante a campanha, também deve servir como espaço 
para as pessoas se conhecerem e para a aproximação de novos companheiros 
e companheiras.            

ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAR A 
JUVENTUDE PARA AS ELEIÇÕES 2012Anexo 2
Texto extraído da Escola Nacional de Formação do PT








