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Resumo do Plano de Governo do PSTU 

 
● Crise Nacional – Fora Bolsonaro e Mourão – A pandemia do coronavírus e a postura omissa do                  

governo federal, com a cumplicidade de governadores e prefeitos, exige de nós uma postura              
categórica pela derrubada do governo Bolsonaro e Mourão pela ação das massas, como saída              
imediata da crise capitalista. Desde Passo Fundo, impulsionar tais lutas em defesa da vida e contra a                 
retirada de direitos, rumo a uma Greve Geral. Caso não seja possível nesse processo construir uma                
revolução socialista, defender Eleições Gerais, com novas regras que revertam as atuais medidas             
antidemocráticas da legislação eleitoral. Pelo fim do Senado!  

 
● Conselhos Populares – são os trabalhadores e trabalhadoras que devem decidir os rumos da política               

sempre, não basta a farsa eleitoral a cada dois anos regida pelo poder econômico da burguesia. Sob                 
um governo do PSTU, a decisão de todas as ações de governo em Passo Fundo serão discutidas,                 
construídas e fiscalizadas permanentemente por cada trabalhador(a) e suas entidades sociais por            
meio das assembleias do Conselho Popular de Passo Fundo. Constituir e reconhecer oficialmente,             
como instâncias de participação direta na política, os conselhos populares por bairro, locais de              
trabalho e estudo. Seu funcionamento será regrado pela deliberação das assembleias, que funcionem             
em base a critérios de classe onde os grandes proprietários não tenham voto e cujos mandatos dos                 
delegados sejam revogáveis a qualquer momento.  

 
● Frente de Obras Públicas - o agravamento da crise capitalista exige o enfrentamento do abismo social                

na cidade. A constituição das Frentes de Obras Públicas poderá gerar milhares de empregos e estará                
voltada para a construção de moradias populares e equipamentos sociais nas vilas e bairros              
periféricos. 

 
● Moradia Popular – diante do déficit de 14 mil habitações é necessário: a) dar a função de ser moradias                   

populares a prédios, casarões e edificações que se encontram inutilizadas por um período maior que 2                
anos. Estes imóveis devem ser tomados pela administração municipal e reformados para servirem             
como moradias que devem ser de propriedade pública, do município ou do estado, e as famílias                
devem firmar com estes órgãos públicos, contratos de garantias e de aluguel social. As famílias devem                
pagar um preço justo, de acordo com seu perfil socioeconômico, mas que não seja superior a 1/3 de                  
sua renda familiar. b) IPTU Progressivo, com aplicação agressiva e imediata. O IPTU progressivo é               
uma forma de aplicação do imposto que cobra de forma diferente imóveis que são diferentes. Imóveis                
residenciais de famílias que recebem até 1 salário-mínimo per capita, devem ser isentos de cobrança.               
Imóveis comerciais devem pagar mais que imóveis residenciais. Imóveis devem pagar mais segundo             
seu valor, tamanho e localização. c) Dação em Pagamento: Se um dono de imóvel deve IPTU, a                 
prefeitura pode cobrar esse imposto pegando para ela um pedaço desses mesmos imóveis que seja               
correspondente ao valor da dívida. Nossa proposta é que seja aplicado o instrumento “dação em               
pagamento” em todos os imóveis com dívidas e que estes imóveis possam vir a compor um banco de                  
terras públicas e a lista das edificações que serão transformadas em moradias de propriedade pública.  

 
● Transporte – Congelamento do preço da passagem e auditoria popular das contas das empresas de               

ônibus. Cancelar o fechamento do transporte coletivo da Codepas, pressuposto da licitação. Pela             
adaptação de toda frota de ônibus para portadores de necessidades especiais e idosos, com              
equiparação salarial de toda categoria ao piso da CODEPAS e retorno da tarifa social. Corredor               
exclusivo para ônibus no Centro, fim do sucateamento da CODEPAS e investimento direto do              
município. Basta de Cargos de Confiança! CODEPAS 100% pública, gerida por trabalhadores(as)            
eleitos(as) pela categoria. Transporte público não é mercadoria, pela municipalização do transporte            
coletivo urbano e Tarifa Zero para estudantes, idosos e desempregados. Interiorizar as ciclovias aos              
bairros mais populosos.  

 



● Valorização dos Servidores – Contra a reforma administrativa de Bolsonaro que atinge todos os níveis               
do funcionalismo. Pela qualificação dos serviços público municipais. Escala móvel dos salários e             
aposentadorias conforme a elevação dos preços de consumo. Aumento real, rumo ao salário-mínimo             
do Dieese. Fim do banco de horas nos serviços públicos e das terceirizações, a começar por                
vigilantes, serventes de escola e técnicos de enfermagem.  

 
● Saúde Pública – basta de doação de dinheiro público para hospitais privados, priorizar a ampliação do                

Hospital Municipal e a contratação de profissionais de saúde por concurso público. Modelo de saúde               
pública integrada, desde o atendimento preventivo até o hospitalar. Implementação do programa de             
Saúde da Família em todos os bairros da cidade, com focos na atenção básica e preventiva.                
Funcionamento 24 horas das unidades de média complexidade já existentes e construção de UPAs.              
Pela ampliação dos programas de prevenção a DST/AIDS, sem a estigmatização da população LGBT.  

 
● Educação Pública – Volta às aulas presenciais somente com segurança sanitária para todos. Internet              

wifi livre para estudantes e trabalhadores da educação. Concurso público para extinguir as             
contratações temporárias e a superexploração dos estagiários. Por uma educação pública, gratuita,            
laica e de qualidade! Que discuta tudo e não discrimine ninguém pela sua orientação sexual,               
identidade de gênero, etnia, classe social e opiniões divergentes. Garantia de pagamento do piso              
nacional para os professores e funcionários e retomada do plano de carreira construído pela categoria.               
Incorporar no plano de obras públicas a ampliação da rede municipal, especialmente da educação              
infantil, rumo ao ensino integral. 

 
● Emprego e Renda – redução da jornada de trabalho sem redução de salário e direitos. Criar uma                 

Empresa Pública Municipal de Obras para aplicar um plano de obras públicas para construção de               
creches, escolas, unidades de saúde, redes de saneamento básico, ligações domiciliares de esgoto e              
moradias populares, conforme as prioridades estipuladas pelo Conselho Popular.  

 
● Segurança – Não à criação da Guarda Municipal armada. Combater a violência com projetos de               

criação de empregos e investimentos sociais nas regiões com maiores índices de violência para evitar               
o avanço da criminalidade. Criar programas de saúde específicos para o tratamento da dependência              
química e de ações alternativas à política de guerra às drogas que demonstra não funcionar. Rumo a                 
descriminalização e o controle da produção/consumo para acabar com o tráfico de drogas.  

 
● Combate às Opressões – Abaixo a discriminação institucional, formação continuada contra o            

machismo, o racismo, a lgbtfobia e a xenofobia em todos os setores da administração municipal.               
Priorizar a construção e ampliação das creches públicas em tempo integral nos bairros periféricos,              
pelo atendimento humanizado de mulheres, negros, LGBTs e imigrantes em toda a rede básica do               
SUS. Construção de mais casas-abrigo para crianças, adolescentes e mulheres (cisgêneros e            
transgêneros) vítimas de violência doméstica. Cotas para negros nos concursos públicos           
proporcionais ao índice do IBGE. Pela garantia de pleno reconhecimento dos direitos dos casais do               
mesmo gênero em união civil e pela criminalização da homofobia em âmbito municipal com punição               
administrativa para os servidores públicos que praticarem atos de discriminação.  

 
● Ecologia – Combate à poluição ambiental, aumentar a fiscalização das empresas poluidoras, com             

previsão de multa e fechamento. Contra a ampliação do aeroporto Lauro Kurtz em áreas de               
preservação ambiental. Pela construção de um Hospital Público Veterinário que amplie o atendimento             
público aos animais domésticos.  

 
● Corrupção – Que todo político (prefeito, vice, vereadores e secretários) receba o salário de uma               

professora. Revogabilidade dos mandatos de vereadores e de prefeitos que não cumprirem suas             
promessas. Fim dos Cargos de Confiança, os secretários municipais estarão subordinados, como o             
prefeito, às decisões dos conselhos populares e as demais funções serão exercidas prioritariamente             
por servidores concursados. Cadeia e confisco dos bens de corruptos e corruptores.  

 



● Economia – Revogar a lei municipal do horário livre do comércio aos domingos. Fim das isenções                
fiscais para grandes empresas. Regulamentar o direito ao trabalho dos ambulantes nas vias públicas,              
inclusive dos imigrantes. Destinar, ceder ou emprestar áreas públicas para a realização de feiras de               
pequenos produtores, projetos de economia solidária, iniciativas culturais e do pequeno comércio de             
Passo Fundo.  

 
● Cultura e Lazer – é preciso que a prefeitura garanta iluminação, acesso à internet Wi-Fi e                

equipamentos sociais para todas as praças e parques (priorizando os localizados nas periferias) e que               
fomente a realização permanente de atividades culturais, de esporte, lazer e formação inclusive             
noturnas, dando a estes espaços vida própria e fortalecendo experiências de socialização entre as              
pessoas. Descentralização da cultura e garantia de acesso a toda população com uma política de               
preços populares. Incentivo aos eventos e preservação do patrimônio histórico.  

 
● Turismo – incentivar o turismo ecológico, esportivo, artístico e rural e o combate ao turismo sexual; a                 

formação de profissionais de nível médio para o setor, com a criação de uma escola técnica                
especializada; o incentivo à abertura de albergues e pousadas de baixo custo e boa qualidade para os                 
jovens e trabalhadores que visitam, trabalham ou estudam em Passo Fundo.  

 
● Agricultura – a) abertura de novas estradas e melhoria das já existentes fora da área urbana; b)                 

criação de uma reserva técnica de alimentos, ou seja, tudo que for produzido em Passo Fundo, deve                 
ser consumido em Passo Fundo; c) a criação de mais feiras do produtor e ecológicas, para que o                  
pequeno produtor possa vender seus produtos diretamente na cidade. Isso é estratégico para             
enfrentar a alta do preço dos alimentos, baratear a comida para o trabalhador da cidade e gerar renda                  
para o trabalhador do campo.  

 
● Finanças Públicas - Não ao cumprimento da Lei de responsabilidade fiscal. Aumento da arrecadação              

do município pela taxação das grandes fortunas e propriedades (IPTU progressivo) e exigência ao              
governo estadual e federal que deixem de pagar a dívida pública e aumentem os repasses de verbas                 
para os municípios. 


