
Programa “Passo Fundo pra gente” 

Coligação PSOL/UP 

 

Apresentação 

O Brasil vive a crise econômica mais grave de sua história, revelando que os muito ricos e seu 

sistema econômico e político -o capitalismo- não tem mais nada a oferecer para a nossa 

população, exceto desemprego, miséria, fome e mortes.  

Com a eleição do governo de Bolsonaro, dos generais e dos banqueiros, a situação só piorou. 

É absolutamente impossível encontrar uma medida do governo que atenue o sofrimento vivido 

pelo povo em suas múltiplas dimensões.  Com a pandemia do Coronavírus a opção de 

Bolsonaro de governar para os ricos ficou ainda mais evidente. Por este motivo mais de 70% 

do povo brasileiro reprova o governo do milionário fascista. Nas cidades esse drama social se 

expressa de maneira evidente.  

O ano de 2019 fechou com 12 milhões de desempregados e 13,5 milhões de pessoas abaixo da 

linha da pobreza, ou seja, vivendo com menos de R$ 145,00 por mês. Para as mulheres 

trabalhadoras a situação é pior. No ano passado, segundo o IBGE, o salário médio pago às 

mulheres era 77,5% menor que o salário pago aos homens e no caso de mulheres negras essa 

diferença é ainda maior. Entre os trabalhadores em condições de trabalho ‘‘análogas à 

escravidão’’ (sem remuneração), as mulheres negras são 48% do total e são também 58% dos 

trabalhadores domésticos sem carteira assinada. 

Nós, trabalhadores e a juventude de Passo Fundo, precisamos ter nossa própria voz nos espaços 

de poder. Sempre foram os ricos, as elites, que usaram esses espaços para atender aos seus 

interesses corruptos e mesquinhos. Passo Fundo é uma das cidades mais importantes do norte 

do estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 200 mil habitantes, um polo universitário e 

centro de referência em saúde para boa parte da região, mas que quem não limitar o olhar ao 

horizonte e mirar também para baixo verá mais de 50 ocupações urbanas colocando a cidade 

entre um dos maiores conflitos fundiários urbanos do estado. Cerca de boa parte dessas pessoas 

não tem garantia de saneamento e falta acesso para as crianças na educação infantil. A máfia 

do transporte, a reabertura de setores não essenciais em meio a pandemia colocou os 

trabalhadores e trabalhadoras correndo risco de vida e comprovando a falta de um governo 



popular. que proponha o fim dos privilégios de uma minoria que decide como vai ser a política 

na cidade. É necessário apresentar um programa popular e radical. É a vez da gente ocupar os 

espaços de poder.  

 

Administração e Serviço Público 

 

Propostas Centrais do Tema:  

 

1. Criação do Conselho da Cidade: Órgão de participação popular junto a prefeitura, que 

terá caráter de definir as ações da prefeitura em todos os aspectos da cidade e da 

administração pública. O Conselho da Cidade será composto por delegados eleitos nas 

conferências regionais e nos conselhos temáticos. O Conselho da Cidade se reunirá 

trimestralmente. O Prefeito ou prefeita terá a obrigação de prestar contas do seu 

mandato diante do Conselho da Cidade e acatar as propostas emanadas da participação 

popular. Objetivo: Engajar a população nos debates e decisões da cidade e efetivar a 

democracia popular; 

2. Realização das Conferências regionais da Cidade e das Conferências temáticas. 

Objetivo: Ampliar a participação popular e dar sustentação ao Conselho da Cidade; 

3. Redução da Jornada de Trabalho para 6 horas diárias garantindo a ampliação de 

salários. Objetivo: Oferecer melhores condições de trabalho para os servidores 

públicos. Eliminar a sobrecarga de trabalho e realizar concursos públicos para atender 

a demanda de serviços. A partir do desenvolvimento tecnológico ofertar um serviço de 

mais qualidade a população; 

4. Criação da Secretaria de Direitos Humanos e combate ao Racismo, bem como da 

Secretaria de Mulheres e combate a LGBTTfobia. Objetivo: Garantir o respeito à vida, 

independente de orientação sexual, cor e religião; 

5. Em quatro anos fazer os concursos necessários e elevar o salário de todos os servidores 

em 100%. Objetivo: Valorizar o serviço público. Se os trabalhadores são valorizados, 

o serviço oferecido a população tem a qualidade elevada; 

6. Reduzir os cargos comissionados para 30% do número atual, fazer com que nenhum 

comissionado tenha, exercendo a mesma função, salário maior que um servidor de 

carreira e que sejam selecionados pela comunidade. Objetivo: reduzir gastos com 

comissionados e democratizar os cargos;  



Finanças 

 

1.  Taxação das grandes propriedades e grandes empresas fazendo com que o ITBI, ISS e 

IPTU pesem mais em que ganha mais, através de uma reforma tributária municipal 

garantindo equilíbrio social e melhorias nos serviços oferecidos pela gestão municipal;  

2. Isenção de pagamento do IPTU para as famílias com renda per capita de 1 salário 

mínimo; 

3. Realizar uma auditoria da dívida do município, eliminando a sangria desordenada de 

recursos públicos e melhorar a capacidade financeira do município para atender os 

interesses da população; 

4. Reverter todas as privatizações, terceirizações e parcerias público-privadas dos 

equipamentos e empresas municipais. Investir e tornar as empresas públicas 

socialmente referenciadas;  

5. Realizar auditoria dos grandes devedores de impostos, majoritariamente os grandes 

bancos e grandes empresas. Não fazer programa de parcelamento e exigir o pagamento 

imediato dos bilhões devidos.  

6. Criar fóruns de orçamento participativo, que a população decida para onde vai o 

dinheiro do município;  

 

 Educação 

 

1. Erradicar o analfabetismo na cidade, promovendo o programa “Educação é um Direito 

Humano”. Estimulando iniciativas de educação, através de um mapeamento por bairro, 

levando em conta o aprendizado dos atuais alfabetizadores e oferecendo bolsas extras 

para educadores e alunos.  

2. Estabelecimento de um novo modelo de educação nas escolas municipais da cidade, que 

vise o desenvolvimento intelectual, cultural e social dos alunos a partir de uma 

perspectiva do processo de ensino e aprendizagem da educação popular.  

3. Realizar a conferência municipal de educação com o objetivo de promover o 

empoderamento da comunidade escolar. Professores e professoras, técnicos e auxiliares 



educacionais, estudantes, pais e mães, fazendo com que o investimento e as ações da 

prefeitura sejam debatidos coletivamente; 

4. Realizar concurso da educação para que todos os professores, técnicos e auxiliares 

educacionais sejam concursados, promovendo a valorização dos professores, técnicos e 

auxiliares educacionais com implementação de um plano de carreiras que ao longo de 

quatro anos, permita um aumento nos salários dos professores e auxiliares 

administrativos em 100%.  

5. Construir creches e pré-escolas na cidade de acordo com a necessidade da cidade com 

equipamentos e preparação profissional, de turno integral e acesso universal a todas as 

crianças e de administração direta do município.  

6. Implementação do tempo integral em todas as escolas municipais e criação do programa 

“Escola Aberta”, garantindo que nas escolas a educação seja laica, com a utilização de 

equipamentos tecnológicos que auxiliem na produção do conhecimento, valorização da 

história indígena, negra e quilombola, promoção do ensino de artes, xadrez, educação 

física, acompanhamento psicológico e alimentação para os estudantes e educadores, 

especialmente a partir das hortas comunitárias e agricultura familiar, além de possibilitar 

a integração da Escola com a vida social do bairro;  

 

 Saúde 

1. Proposta central do Tema: Fortalecimento da atenção primária em saúde a partir das 

Unidades Básicas de Saúde e das Equipes de Saúde da Família com ênfase na promoção 

da saúde e prevenção de doenças, desenvolvendo um trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional em articulação com outras políticas públicas essenciais na promoção 

de saúde. Objetivo: as políticas que promovam a saúde devem ser pensadas para além 

de curar a doença. Saúde está além da ausência de doenças, devendo ser pensada a partir 

do bem-estar do ser humano em sua plenitude abrangendo não apenas questões físicas, 

mas também mentais, emocionais e sociais. Sendo assim a política de saúde para ser 

eficaz deve estar articulada com outras políticas sociais como a garantia do acesso à 

água e esgoto nos bairros populares. Nesse sentido o sujeito deve ser compreendido de 

forma integral e, portanto, é necessário também que as equipes de saúde sejam 

constituídas de forma multiprofissional e interdisciplinar. 



2. Fim das Parcerias Públicos Privadas na saúde, incluindo fundações e organizações 

sociais. Defesa do SUS 100% público e gratuito, com administração direta estado, 

fortalecendo o Hospital Dr. César Santos (Municipal). Realização de concurso para 

garantir que todos os profissionais da saúde sejam do quadro efetivo dos servidores 

públicos. Objetivo: Garantir que o dinheiro da saúde pública seja utilizado na 

construção de postos de saúde, unidades de emergência e valorização profissional. 

Saúde não deve ser uma mercadoria; eliminar o déficit de médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e demais profissionais nos postos de saúde e no sistema de 

saúde como um todo. Essa medida gerará emprego e aumentará a qualidade do serviço 

prestado a população; 

3. Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e ampliar a sua participação nas decisões 

em relação a política de saúde na cidade.  

4. Criação e fortalecimentos dos Centros de Saúde Psicológica e Psiquiátricas. Objetivo: 

Garantir o tratamento humanizado para as doenças psiquiátricas; reservar especial 

atenção à juventude no âmbito do autocuidado físico, mental e social, no combate a 

dependência química e na construção de uma política de saúde sexual prevenindo as 

DST’s e gravidez na adolescência; 

5. Implementação do Programa de Saúde da Família em todos os bairros. Objetivo: 

Estimular a saúde preventiva e melhorar o serviço de saúde da população através da 

diminuição do número de médicos por pessoa; 

6. Realizar a conferência municipal de saúde. Objetivo: Promover o empoderamento dos 

profissionais da saúde e de toda a sociedade, fazendo com que o investimento e as ações 

da prefeitura sejam debatidos coletivamente; 

 

Transporte 

 

1. Proposta Central do Tema: Redução da tarifa de transporte público garantindo que o 

gasto com transporte não ultrapasse 5% do salário mínimo. Realizar ações que garantam 

esse valor do transporte; 

2. Fim da máfia do transporte: Auditoria de todos os contratos de concessão do transporte 

coletivo e paulatina transferência das concessões para empresas públicas. Objetivo: 

Combater a sonegação fiscal, resgatar o dinheiro público do transporte municipal para 



ampliar o acesso da população. Investigar e eliminar as possibilidades de corrupção nas 

relações entre os empresários do transporte a e gestão municipal; 

3. Municipalização das empresas de transporte que descumprirem suas obrigações 

contratuais de atendimento à população. Objetivo: Gradativamente ir criando as 

condições para a municipalização de todo o transporte coletivo, o que permitirá garantir 

o livre acesso dos estudantes, desempregados, portadores de necessidades especiais, 

professores, além de garantir a modicidade do preço da passagem e ampliação dos 

empregos com melhores salários e mais direitos; 

4. Passe livre para os estudantes e desempregados. Objetivo: Garantir o acesso dos 

estudantes a educação e ao lazer. Facilitar a vida do trabalhador desempregado na sua 

busca por emprego. Sem salário o direito de ir e vir do trabalhador está prejudicado. É 

necessário permitir a sua movimentação na busca por emprego; 

5. Criação, melhorias e ampliações de terminais de transporte coletivos para integração 

dos diferentes serviços. Objetivo: Facilitar a circulação na cidade gastando menos, 

aproveitando a geografia e interligando linhas de ônibus; 

6. Ampliação de ciclovias em todos os bairros, interligando as principais avenidas. 

Objetivo: Ampliar a mobilidade na cidade, diminuindo o trânsito, reduzindo a emissão 

de poluentes; 

7. Regulamentação do transporte alternativo: Objetivo: Garantir segurança para os 

passageiros através do cadastro de todos os condutores que operam nesse serviço, 

especialmente os oferecidos por aplicativos; 

8. Realização da Conferência municipal de transporte. Objetivo: Garantir a participação 

da sociedade nos debates referentes ao transporte. O conselho terá um caráter 

propositivo, sendo subordinado ao Conselho da Cidade, órgão que existirá como espaço 

de participação da população nas decisões políticas da cidade; 

9. Fazer uma discussão com os motoboys e entregadores para criação de uma comissão 

que vise a criação de uma empresa pública de aplicativos. Objetivo: Fornecer 

aplicativos que não explorem os trabalhadores; 

 

Comunicação 

 

1. Realizar a conferência municipal de comunicação. Objetivo: Promover o 

empoderamento dos profissionais da comunicação e de toda a sociedade, fazendo com 

que o investimento e as ações da prefeitura sejam debatidos coletivamente; 



2. Estimular e apoiar à estruturação e funcionamento de meios de comunicação popular e 

comunitária. Objetivo: Avançar no processo de democratização dos meios de 

comunicação; 

 

 

Direito das mulheres e dos LGBTTs 

 

1. Proposta central do tema. Criação de Secretaria de Mulheres e combate a LGBTTfobia. 

Objetivo: Garantir espaço institucional para ampliar as políticas públicas para mulheres 

e LGBTTS; 

2. Criar e ou ampliar centros de Referência da mulher e CIAM -Centro Integrado de 

Atendimento à Mulher vítima de violência doméstica. Objetivo: Oferecer apoio as 

mulheres vítimas de violência doméstica, permitindo com que elas tenham tratamento 

psicológico, educacional e laboral, caso seja necessário; 

3. Promover campanhas educativas e garantir investimentos nas políticas assistenciais 

contra a violência a mulher e LGBTT’s. Objetivo: Conscientizar a população sobre a 

violência de gênero e criar condições para combatê-las; 

4. Realizar mais investimentos em Centros de Atendimentos públicos para mulheres e 

LGBTT’s vítimas de violência, e construir novos centros nas regiões periféricas do 

município onde a violência se mostra mais alarmante. Objetivo: Pulverizar e 

democratizar os espaços de proteção as vítimas de violência; 

5. Criação de campanhas para combater o assédio moral, sexual e toda forma de violência 

sexista e LGBTTfóbica. Objetivo: Debater com a população e garantir os direitos das 

mulheres e LGBTT’s; 

6. Ampliação do atendimento de algumas EMEIs para os horários noturnos. Objetivo: 

Garantir que mães que trabalha ou estudo a noite tenha onde deixar seus filhos em 

segurança, com um serviço educacional e não somente de assistência; 

7. Criação e/ou ampliação de maternidades e centros de parto humanizado. Objetivo: 

Garantir assistência para mulheres durante a gravidez, parto e pós parto; 

 

  



Direitos Humanos e Combate ao Racismo  

 

1. Proposta central do tema. Criação de Secretaria de Direitos Humanos e Combate ao 

Racismo. Objetivo: Garantir espaço institucional para ampliar as políticas públicas 

sobre o tema; 

2. Pela aprovação do Projeto de Lei que institui como feriado civil o dia 20 de novembro 

(Dia Nacional da Consciência Negra). Objetivo: Garantir uma data nacional e unificada 

de memória da luta do povo Negro no Brasil, em especial a vida e luta de Dandara e 

Zumbi dos Palmares; 

3. Garantir através da secretaria de Direitos Humanos e Combate ao Racismo, medidas 

contra a intolerância às religiões de matriz africana (Candomblé e Umbanda). Objetivo: 

Garantir a efetividade da liberdade religiosa, combate ao racismo e respeito às religiões 

de matrizes africanas; 

4. Mais verbas para as políticas de combate ao racismo. Objetivo: Criar condições 

materiais para implementação de projetos e políticas de combate ao racismo;  

5. Promoção de Saúde da População Negra. Objetivo:  Garantir mais acesso e melhor 

tratamento da população negra à saúde pública, impedindo a discriminação racial e 

promovendo igualdade do acesso; 

6. Garantia aprovação de lei que destine 30% das vagas em concursos públicos municipais 

aos negros e indígenas. Objetivo: Garantir acesso da população negra a postos públicos 

de trabalho; 

7. Retirada de estátuas, nomes de ruas e praças, que fazem referência a racistas e fascistas. 

Objetivo: Garantir que homenagens sejam feitas apenas a defensores do povo; 

 

Moradia 

 

1. Proposta central do tema. Promover uma profunda Reforma Urbana que democratize o 

espaço urbano e garanta o direito à cidade para toda a população. Objetivo: Garantir 

que os imóveis e terrenos desocupados sejam destinados a eliminação do déficit 

habitacional; 

2. Implementar a Função Social da Propriedade prevista na Constituição 

Federal. Objetivo: Destinar imóveis e terrenos ociosos que não estejam cumprindo 

função social para fins de moradia popular; 



3. Implementar Tarifas Sociais para os serviços públicos essenciais, garantindo acesso 

universal e de qualidade ao abastecimento d’água, saneamento, coleta de lixo e energia 

elétrica. Objetivo: Desonerar o orçamento das famílias de baixa renda; 

4. Regularização fundiária de moradias ocupações e bairros populares. Objetivo: Garantir 

o direito legal à moradia; 

5. Melhorias no projeto “Coleta Solidária”, que atende ao Decreto nº 5.940, de 

25/10/2006, para estimular o descarte consciente dos resíduos sólidos e promover o 

desenvolvimento de cooperativas de catadores de material reciclável. Objetivo: 

Desenvolver práticas de Economia Solidária e ação de cooperativismo popular; 

6. Fazer auditoria de todos os contratos da Prefeitura com as empresas de limpeza 

urbana. Objetivo: Eliminar a corrupção e garantir que o dinheiro público seja utilizado 

efetivamente para garantir o asseio e conservação da cidade; 

7. Investir em obras de infraestrutura urbana que visem a maior integração da cidade, 

pondo fim à divisão entre a cidade dos ricos e a cidade dos pobres. Objetivo: Utilizar 

os recursos públicos para superar a segregação social e espacial da cidade; 

8. Garantir o saneamento básico em toda a cidade. Objetivo: Oferecer moradia digna nos 

bairros. A ausência de saneamento é uma realidade que provoca o aumento das doenças, 

ampliando o sofrimento da população, especialmente os mais pobres; 

9. Realizar a conferência municipal de Moradia. Objetivo: Promover o empoderamento 

de toda a sociedade, fazendo com que o investimento e as ações da prefeitura sejam 

debatidos coletivamente; 

10. Ajudar a população de rua a encontrar um lar. Objetivo: Construir espaços públicos 

para que a população de rua possa descansar e se alimentar com qualidade, além de 

receber atendimento médico e educacional; 

 

Cultura, Esporte e Lazer 

 

1. Proposta central do tema. Realização anual do Festival da Cultura Popular. Objetivo: 

Promover os artistas locais, garantindo a diversidade cultural e interação entre os 

artistas de diversas áreas; 

2. Implementação dos Centros Educativos de Arte Comunitária. Objetivo: Oferecer nos 

bairros um espaço adequado para que a população, especialmente os mais jovens, 

possam ter acesso a diversas possibilidades artísticas e de interação social; 



3. Criação de uma gravadora e produtora municipal. Objetivo: Fomentar os artistas da 

música da cidade, promovendo-os oferecendo condições de trabalho; 

4. Realizar a conferência municipal de cultura. Objetivo: Promover o os profissionais da 

cultura e de toda a sociedade, fazendo com que o investimento e as ações da prefeitura 

sejam debatidos coletivamente; 

5. Descentralização de atividades e eventos de esporte e lazer. Objetivo: Garantir que 

Esporte e Lazer também estejam presentes nos bairros mais periféricos e não nos bairros 

centrais e/ou tradicionais; 

 

Segurança 

 

1. Proposta central do tema: Fim da repressão à classe trabalhadora informal. Objetivo: 

Eliminar a perseguição a população, especialmente aos ambulantes; 

2. Realizar a conferência municipal de segurança. Objetivo: Promover debates sobre 

segurança pública e de toda a sociedade, fazendo com que o investimento e as ações da 

prefeitura sejam debatidos coletivamente; 

3. Garantir a ampliação da iluminação das vias públicas utilizando energia sustentável. 

Objetivo: Possibilitar mais segurança na vida noturna da cidade; 

 

Juventude 

 

1. Manutenção e melhoria de projetos que incentivam ao primeiro emprego com criação 

de cursos profissionalizantes e reserva de vagas de estágio no serviço público 

municipal. Objetivo: Garantir assistência a jovens que estão ingressando no mercado 

de trabalho; 

2. Criação de “Agência Municipal do Primeiro Emprego”, com banco de dados de 

emprego específico para a juventude. Objetivo: Centralizar a organização das vagas de 

trabalho destinada aos jovens; 

3. Realiza as Conferências Juventude. Objetivo: Incluir os jovens na construção de 

propostas de governo da cidade; 

4. Criar o programa “Juventude e Participação” que promova debates nas escolas sobre os 

direitos dos jovens, frente ao estado e autoridades. Objetivo: Discutir com a juventude 

seus direitos e deveres e combater o extermínio da juventude periférica; 



5. Garantia de apoio psicológico e atenção à saúde mental da juventude nas escolas e 

bairros, através de parceria com os CAPS e com criação de outros programas 

específicos. Objetivo: Garantir atendimentos e cuidado a saúde mental da juventude; 

6. Criação de Programa de Assistência Estudantil a estudantes universitários de baixa 

renda. Objetivo: Contribuir para a manutenção de jovens de baixa renda em espaços 

universitários; 

7. Criação do programa “Ninguém fica para trás”. Objetivo: Apoiar jovens em idade não 

escolar a concluir o ensino médio; 

8. Garantia de passe livre no transporte público municipal todos os dias da semana. 

Objetivo: garantir que a juventude tenha acesso a cidade, à educação, lazer e cultura; 

9. Criação do Projeto Escola Aberta. Objetivo: Possibilitar um espaço de integração com 

atividades culturais e esportivas para a juventude nos finais de semanas; 

 

Meio Ambiente 

1. Proposta central do tema: promover uma gestão ambiental na cidade de Passo Fundo 

com base na participação popular e na organização do conselho da cidade como um 

espaço de tomada de decisão da população sobre as questões que afetam os territórios 

e o ambiente: um planejamento urbano que envolve o planejamento local! Objetivo: 

Pensar respostas às questões ambientais da nossa cidade com base na realidade de vida 

das comunidades e ter como prioridade assegurar os direitos básicos que são 

historicamente negados, assim como seu bem-estar e o direito à cidade e à educação. 

2. Construir instrumentos de planejamento ambiental local, bem como instrumentos que 

levem em conta os padrões hidrológicos, por exemplo os planos de gestão de 

microbacias, de riachos, de resíduos, juntamente com associações de bairros e 

conselhos populares, mídias populares, entre outras instituições; 

3. Articulação política para enfrentar problemas de competência entre as esferas 

municipal, estadual e federal em matéria ambiental; 

4. Valorização e incentivo às atividades comunitárias que beneficiam amplamente o 

ambiente como a reciclagem, a economia solidária e a troca de saberes; 

5. Aos projetos em andamento e sobre o licenciamento ambiental: criar uma estrutura para 

avaliação de todo projeto de empreendimento que tenha interferência na qualidade de 

vida da população; 



6. Fortalecimento de políticas públicas que garantam participação social e tomada de 

decisão das comunidades atingidas e da população nesses projetos desde a sua 

concepção; 

7. Concepção de uma política pública que se estabeleça os impactos socioambientais dos 

projetos do ponto de vista da população atingida, invertendo a lógica prevista na 

legislação que privilegia os empreendimentos; 

8. Construir pelos conselhos da cidade e do ambiente formas de fiscalização e punição 

para empreendimentos que depredam o meio ambiente, principalmente os que mais 

poluem e que mais têm dinheiro; 

9. Sabemos que as nossas comunidades, em sua luta histórica, são também espaços de 

preservação do ambiente e precisam ter de volta o poder de tomada de decisão sobre a 

própria vida através da construção de conselhos participativos, representativos e 

deliberativos sobre pautas como a moradia, o território e o direito à cidade; 

10. Organizar Oficinas de Geração de Renda Permanente e economia solidária em local 

central para toda a população. 

11. Garantir a autonomia do município na gestão do saneamento básico e o pleno direito 

da população aos serviços de água e saneamento. 

12. Mapear a qualidade da água que sai das nascentes e manter esta qualidade e garantir 

que as nascentes sejam preservadas; 

13. Que seja cumprido o tratamento de esgoto para alcançar as comunidades periféricas; 

14. Descentralizar o abastecimento de água com a construção de cisternas de captação de 

água nos bairros; 

15. Promover a segurança da população em situações de risco por meio da adoção das 

providências para redução do risco, dentre as quais a execução de plano de contingência 

e de obras de segurança. Objetivo: Antecipar e prevenir desastres que coloquem a vida 

da população em risco. 

16. Comprovar se as condições geológicas e hidrológicas comportam a urbanização, 

através das informações a serem construídas em estudo técnico de responsabilidade do 

município; 

17. Fortalecer os sistemas de monitoramento de risco, com indicadores e metas ambientais 

para que se volte a ação nas comunidades; 

18. Garantir políticas públicas que protejam e elevem a qualidade do ar, da água e do solo 

e garantam segurança energética. Objetivo: Proteger e melhorar a vida da população 



respeitando aspectos intergeracionais e contribuindo para o combate ao aquecimento 

global. 

19. Mudança no transporte público fazendo com que este possa ser utilizado por mais 

pessoas e com qualidade, mais ônibus em horários de pico e um preço mais condizente 

com a situação da nossa população; 

20. Aprimorar a gestão de resíduos sólidos. Objetivo: Elevar o nível da reciclagem de 

materiais, melhorar as condições de trabalho e de vida para quem trabalha com 

reciclagem. 

21. Abandono da prática de construção de lixões e reorganização desses espaços; 

22. Definir o uso correto para o lixo, com campanhas educativas sobre qual lixo vai em 

qual cesto; 

23. Coleta seletiva em toda a cidade, que se mantenha após o serviço de coleta e que alcance 

toda a cidade; 

24. Promover junto à população programas de Educação Ambiental voltados à reciclagem 

e equipamentos sociais existentes ou que poderão vir a existir nas comunidades; 

25. Fortalecimento dos espaços já existentes dos catadores na cidade; 

26. Construir políticas públicas com os catadores de materiais recicláveis nas comunidades 

que estão em condições vulneráveis de trabalho. 

27. Organizar políticas públicas de preservação das culturas indígenas e quilombolas. 

Objetivo: Preservar, valorizar e disseminar costumes de populações que 

tradicionalmente vivem em harmonia com o ambiente. 

28. A educação ambiental como eixo de construção da gestão da cidade para colocar os 

saberes indígenas na produção do alimento e dos remédios construindo uma rede de 

economia solidária e fortalecendo as práticas já existentes das feiras ecológicas; 

29. Organizar Feira dos Povos Indígenas com a exposição e venda de artesanatos em local 

central a ser escolhido junto das comunidades indígenas Kaingang, Guarani entre 

outras; 

30. Elaborar políticas públicas voltadas à educação, pesquisa e conservacionismo 

ambientais. Objetivo: Fortalecer estruturas existentes e ampliar atuação do município 

no tema; 

31. Estabelecer um grande Centro de Referência de Educação Ambiental servindo como 

apoio para pesquisas e estudos de toda a cidade e para além dela, com visitas, oficinas, 

palestras, cursos em parceria com Faculdades e escolas; 

32. Construir política pública em favor das espécies animais ameaçadas e abandonadas; 



33. Construir políticas públicas voltadas à produção de alimento que não afete 

negativamente o ambiente no entorno, com imposição de limite ao uso do agrotóxico. 

Objetivo: Mudança do modelo de produção de alimentos que valorizem a agricultura 

de baixo carbono e sustentável. 

34. Através do mapeamento de áreas de vazios urbanos, estabelecer em parceria com 

escolas e comunidade, hortas educativas comunitárias, gerando alimentos saudáveis 

para grupos mais vulneráveis e escola, com o potencial de geração de renda através dos 

excedentes, gerando o auto financiamento das mesmas; 

35. Envolver escola e comunidade também promovendo amplo diálogo sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional, Inserção de Plantas Medicinais e Aromáticas como aliadas na 

promoção da saúde, desenvolvendo também parcerias com Postos de Saúde.  

 

PCDs 

 

1. Fomentar a participação das PCDs nos espaços de decisão, no serviço público e no 

mercado de trabalho por meio de ações afirmativas mais amplas. Objetivo: garantir a 

representatividade desses espaços bem como a melhoria das condições de vida da 

população com deficiência.  

2. Ampliar as ações de capacitação, enrijecer e fazer cumprir a legislação com relação aos 

direitos e especificidades das PCDs. Objetivo: Combater o capacitismo, preconceito e 

discriminação contra as PCDs. 

3. Promover, mediante propaganda e financiamento público, os esportes paraolímpicos. 

Objetivo: Incentivar a prática de esporte e melhorar a qualidade de vida das PCDs, além 

de combater o capacitismo.  

4. Promover o acesso das PCDs, em especial da população mais pobre, a eventos culturais, 

espaços de discussão política e educação pública de todos os níveis. Objetivo: Incluir 

as PCDs na vida da cidade e nas decisões sobre ela, sem discriminação por renda. 

 

Indígena 

 

1. Na questão da saúde, defender a autonomia dos povos indígenas nas decisões, como em 

aplicações de recursos e mudanças estruturais da saúde. Objetivo: Maior protagonismo 

dos povos na escolha da gestão e nos investimentos na área da saúde; 



2. Defender a manutenção do atendimento específico e diferenciado da saúde, que priorize 

a contratação dos profissionais indígenas com formação; 

3. Implementação do programa de tratamento tradicional, na prevenção-cura, utilizando a 

prática tradicional junto com o sistema de saúde; 

4. Transformar o projeto da medicina tradicional que está no Sesai em programa de saúde; 

5. Apoio na produção de medicamentos tradicionais indígenas kaingang, através das 

plantas; 

6. Apoio nas discussões e debates das retomadas de território tradicionais. Objetivo: 

Apoiar às lideranças dos movimentos de base das retomadas na cidade e 

fortalecimentos dos acampamentos. 

7. Construção de uma feira permanente voltada à cultura, aos saberes e ao artesanato 

indígena. Objetivo: Valorizar a cultura de nossos povos originários e facilitar a geração 

de renda aos indígenas; 

8. Garantir o direito de acesso e permanência à educação aos indígenas. Objetivo: Fazer 

valer o direito fundamental à educação em todos os níveis e auxiliar na melhoria 

constante da vida nas comunidades. 

9. Na educação, apoio ao programa de cotas com ampliação e cursos com programas de 

bolsas específicas; 

10. Apoio à construção de cursos técnicos nas áreas de saúde, educação e produção agrícola 

visando a autossustentação das comunidades; 

11. Construção de programas de permanência estudantil voltados aos estudantes indígenas; 

12. Lutar pelo direito que os indígenas têm de serem informados e consultados sobre toda 

e qualquer decisão que for tomada e que afete suas vidas. Objetivo: garantir autonomia 

e participação nas decisões da cidade. 

13. Lutar pela tomada de decisão dos povos indígenas sobre todo e qualquer projeto de 

empreendimento que envolva suas terras e o meio ambiente; 

14. Garantir o direito das mulheres indígenas na sua organização. Objetivo: Aumentar a 

participação das mulheres na vida e das comunidades. 


