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SUGESTÕES PARA UM PLANO PARA UM GOVERNO DEMOCRÁTICO, 

POPULAR E SOCIALISTA 

                

 

 

 

 APRESENTAÇÃO: 

 

 

       Diante da insatisfação dos segmentos populares, em um cenário local que carece de 

representatividade para efetivar ações propositivas, o PSOL – Partido Socialismo e 

Liberdade, lança a candidatura dos Professores LUCIANO BORBA e RUDIVAL 

MOTA, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Na oportunidade, 

estamos apresentando esse documento para demonstrar a nossa obrigação, como um 

partido socialista libertário, em desenvolver ações transformadoras, estabelecendo 

diálogos com a sociedade, no sentido de debater as prioridades do município de Cruz das 

Almas. Respeitando os princípios constitucionais na Administração Pública, da 

moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da transparência, da legalidade e, 

principalmente, da razoabilidade. Esse último item, significa dizer que a demanda social 

deve ser soberana perante obstáculos burocráticos que, muitas vezes, embaraçam o fluxo 

dos serviços públicos.   

                       

 

 

Cruz das Almas – Bahia, de Setembro de 2020 

Prof.  LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA 
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INTRODUÇÃO  

  

O Brasil vem seguindo uma tendência mundial de radicalização das lutas, mas se 

o cenário é de radicalização, de um lado, é de uma explicitação de pautas da direita, como 

a criminalização da juventude pobre, dos movimentos sociais e dos trabalhadores, dentre 

outros. Atualmente, o conservadorismo reacionário e o discurso de ódio voltaram a 

crescer na Europa, nos EUA e, também, no Brasil. Temos, portanto, um cenário de 

polarização das lutas de classes.  

Desde a crise econômica mundial de 2008 houve um acirramento dessa luta com 

consequências na Europa, em que vemos surgir e se fortalecer movimentos e partidos de 

esquerda, como, por exemplo, o PODEMOS, na Espanha.  Nesta mesma conjuntura 

vemos surgir no debate pré-eleitoral para presidência nos EUA o embate entre ideias 

socialistas e neoliberais. 

As manifestações pró-ditatura militar, de um lado, e as lutas contra as opressões, 

do outro, também, ilustram este cenário político polarizado no Brasil. Esta polarização 

reflete o definhamento político e econômico do capitalismo. Há um claro sentimento de 

descrédito da política, causada pela incapacidade da burguesia em democratizar os 

recursos materiais e os bens produzidos por toda a coletividade. Mas há também uma 

desesperança da classe trabalhadora, diante do cenário de pandemia, do desemprego e da 

redução salarial. Observa-se também um sistemático ataque aos direitos sociais como os 

trabalhistas. 

É neste cenário que o PSOL- Partido Socialismo e Liberdade se apresenta como 

uma alternativa clara à velha direita e aos partidos tradicionais. Não vemos as eleições 

como um fim em si mesmo, o PSOL é claro em dizer que só a luta muda a vida! Não 

basta votar, temos que lutar para construir a sociedade e a cidade que queremos: justa, 

igualitária, democrática popular e socialista. Porém, o processo eleitoral é um importante 

momento para debate e atuação política. O PSOL participa das eleições municipais com 

a intenção de discutir os problemas da cidade, pensar soluções e aglutinar pessoas em 

torno de propostas que resultem em melhoria das condições de vida da população.     
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1 – PRINCÍPIOS PROGRAMÁTICOS  

  

 Partimos de uma severa crítica ao sistema capitalista como um modo de produção 

baseado no individualismo, no egoísmo, na exploração, no enriquecimento de poucos sem 

qualquer responsabilidade social, humana e ambiental. A opressão desses setores é parte 

constitutiva da lógica do sistema, que divide os trabalhadores a fim de sujeitá-los à 

precárias condições de subsistência. Explorar sua mão de obra, fomentando uma 

ideologia reacionária de preconceito e discriminação.  

Diante disso, apresentamos alguns princípios programáticos: 

 Nenhuma aliança com partidos representantes da Burguesia.  

 Oposição com denúncia ao modelo neoliberal, que comprime as finanças dos 

municípios e condiciona todas as políticas públicas por meio das exigências de 

austeridade fiscal para pagamento da dívida pública aos financistas, implicando 

em redução do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).  

 Denúncia da criminalização dos movimentos sociais. Exigir dos governos e do 

judiciário o respeito ao que está estabelecido na Constituição de 1988.  

 Defesa de um programa Democrático, popular e socialista, construído por várias 

“mãos”, companheiros trabalhadores e trabalhadoras, que rejeitam o 

personalismo, o paternalismo e o assistencialismo. Direitos não são favores!  

   

 

2 – POR QUE MUDAR?  PARA QUÊ?  COMO FAZER? 

  

Por que o PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, visualiza a construção de um 

projeto alternativo e diferente do que se tem visto até então em termo de gestão do 

município, tendo como objetivo a construção de uma força de fato democrática, popular 

e socialista juntamente com a sociedade cruz almense e em decorrência disso se apresenta 

para as campanhas eleitorais desse Município, com candidaturas próprias para Prefeito, 

Vice-Prefeito e ao Legislativo. 

Porque há a necessidade de se mudar a forma de atuação dos gestores atuais. Pois 

a democracia se concretiza com o exercício efetivo da cidadania.  Pilar necessário para 

fortalecer o desenvolvimento do Município. 

         Devemos fazer essas transformações, chamando a sociedade cruz-almense a 

construir e votar em nossas candidaturas, pois a construção de mandatos populares é uma 

forma de fortalecer os movimentos sociais e as reivindicações da classe trabalhadora.   
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3 – RADIOGRAFIA DO NOSSO MUNICÍPIO 

 

A radiografia do nosso município – Cruz das Almas – é destacar o aspecto social, 

econômico, político, cultural e administrativo, como áreas carentes de atenção maior e, 

em até certo ponto, deploráveis. 

Nessas mais de duas décadas de administração, sempre foram colocados como 

marco orientador nas gestões: métodos antigo, ultrapassado que se, por um lado, 

apresenta alguns traços de modernização da estrutura física, por outro lado, não se faz 

observar marcas de modernização que estimulassem um verdadeiro desenvolvimento. 

Tem ocorrido um agravamento nas condições relativas de bem-estar das pessoas das áreas 

periféricas e rurais. Postos médicos que carecem de especialistas para atendimento 

ambulatorial. Estradas esburacadas dificultando o livre fluxo no transporte de pessoas e 

mercadorias entre outros descalabros. 

Uma prova disso está nos absurdos dos contrastes que apelida “Cidade 

Universitária”, sem haver, no entanto, uma configuração prática de inserção das 

instituições de pesquisa – UFRB, EMBRAPA, BAHIATEC – no cotidiano local. 

Negligenciando a oportunidade de explorar sistema de parceria – 

academia/pesquisa/extensão/município – com intuito de se aplicar políticas sociais e 

desenvolvimentistas.  

             A estrutura econômica cruz-almenses precisa criar mecanismo de incentivo aos 

setores produtivos, criando-se política de incremento principalmente para os segmentos 

do micro e pequeno empreendedores. Procurando no bojo desse programa rever as 

questões tributarias reavaliando as questões das alíquotas aplicadas nas cobranças dos 

Impostos e tributos. 

Incomoda a ineficiência das então gestões desse município. Essa constatação nos 

leva a pensar o plano de governo para estabelecer um processo de mudança na 

metodologia administrativa. E para isso o PSOL, através das candidaturas dos professores 

LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA, se propõe em ser o instrumento gerador do 

choque de gestão democrática, popular e socialista                                

 

 

4 - PRINCÍPIOS BÁSICOS 
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Liberdade: 

Os cidadãos, as cidadãs são livres para emitirem seus posicionamentos. Para 

associar-se a outros. Para assumir suas convicções religiosas, culturais, sexuais, 

ideológicas ou defender programas partidários. Para cobrar explicações do gestor. 

Garantia de que nenhum cidadão ou cidadã será perseguido ou punido de qualquer forma, 

pela gestão pública, por defender suas convicções. A mudança passa invertendo a ordem 

de mandonismo, perseguição e injustiça social intolerável nos tempos atuais e com os 

direitos fundamentais do ser humano; 

 

Transparência e Verdade: 

A gestão pública deve ser exercida com o pleno acesso às informações, elementos, 

dados, orçamento e procedimento de compra, com transparência e lisura, sem favorecer 

nem privilégio de pessoas ou grupos.  A gestão pública deve propiciar o efetivo exercício 

da vigilância e fiscalização de forma ampla pela sociedade; 

 

Austeridade: 

A gestão será gerida a partir do princípio de que os recursos geridos pertencem ao 

povo, para a promoção e o desenvolvimento desse. Não podemos usar os recursos 

públicos em obras suntuárias, que deem margem para mordomias e falcatruas.  

Trabalho: 

  A gestão pública tem que se efetivar no cumprimento das metas planejadas. O 

gestor deve ser um exemplo, para toda sua equipe, da dedicação ao trabalho, cujo maior 

prêmio é a satisfação que deverá ser proporcionada a comunidade  

 

Participação Popular: 

Cruz das Almas tem a necessidade de uma gestão de fato popular. As decisões são 

propriedades do povo através do Legislativo que o representam que além desse Poder 

Constituído, as bases populares serão acionadas sempre para fixação das prioridades de 

suas demandas. O governo democrático, popular e socialista construirá o hábito salutar, 

do comprometimento com novos métodos. 

  

Valorização Social 
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Os planos orçamentários deverão focar o bem comum conforme prescreve a 

verdadeira ação política, com o objetivo de que cada cidadã e cidadão ter que viver 

melhor.  

Justiça: 

A opção será preferencialmente pelos excluídos os injustiçados de todas as épocas. 

Nenhum cidadão e cidadã deverão ser desprotegidos contra as injustiças no meio urbano 

ou no meio rural. O que fazer a população economicamente ativa que se encontra sem 

emprego e renda? Como a prefeitura na gesta administrativa vai atuar que haja um 

aumento de emprego formal? Que tipo de assistência será disponibilizada aos jovens que 

estiverem em processo de formação continuada nos estudos? 

 

Integração: 

O governo democrático, popular e socialista fará o processo de integração com o 

Estado, a União e outros segmentos com o intuito de integrar-se para buscar a 

solidificação de ações comprometidas com o desenvolvimento da nossa sociedade cruz-

almense. 

 

Desenvolvimento: 

As forças produtivas devem expandir-se e desenvolver-se. Sim! Como a gestão 

municipal pode aturar? Um governo democrático, popular e socialista tem que ser 

progressista, pelas obras em si como pelo estímulo aos empreendedores criativos 

especificamente aqueles tidos como micro e pequenos portes.  

                  

5 – PONTUANDO A ADMINISTRAÇÃO POPULAR 

     

O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL possuem capacidade para administrar 

o nosso município através da busca incansável por  uma política séria e de verdade voltada 

principalmente contra qualquer forma de corrupção, contra os enriquecimentos duvidosos 

de agentes públicos, de fornecedores entre outros onde para coibir esses atos nefastos a 

gestão pública, será implantada uma “Auditoria Cidadã” formada por membros da 

comunidade que exercerá um papel de acompanhamento, fiscalização e investigação dos 

atos,  ressaltando sempre a participação popular. 
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Nossa gestão não se pautará em cima de obras meramente eleitoreiras, até certo 

ponto utilizadas como vazamento dos recursos financeiros, e juntamente com a população 

será realizado  

6um inventário do patrimônio físico, que se tem até então, procurando 

primeiramente fornecer vida a estes equipamentos públicos, ou seja, dando realmente o 

uso para o qual se destina. Não se podem gastar os poucos recursos financeiros em obras 

que só venha servir de propaganda dos “senhores feudais” de plantão. 

A proposição da administração participativa é a de produzir um efeito de 

corresponsabilidade gerencial a qual faz com que ocorra um processo de mudanças 

comportamental dos cidadãos e cidadãs que desencadeará na concretização de um projeto 

real de parceria que atenda as demandas sociais gerando a fixação das políticas 

afirmativas da sociedade passando do estágio de exclusão para inclusão.  

 

 6 – DIRETRIZES BÁSICAS 

 

Para que seja possível alcançar as metas de uma gestão democrática, popular e 

socialista do PSOL com o prof. LUCIANO BORBA e. RUDIVAL MOTA seguem 

algumas diretrizes básicas com suas inserções as quais servirá para a aplicabilidade da 

governabilidade.    Apresentamos assim a comunidade cruz almense os principais eixos, 

que sustentarão, democraticamente, o programa municipal de governo. São eles:  

 

 1 - EDUCACÃO; 

        A Educação será uma das ações que deverá sofrer uma das maiores atenções, haja 

vista ser fator preponderante para o desenvolvimento de qualquer sociedade dentro da 

visão de uma administração voltada para a questão da sustentabilidade e de inclusão social 

que baseia o governo democrático, popular e socialista. 

Assim a Educação será tratada, de fato, como prioridade para além do discurso 

eleitoreiro. Em primeiro lugar, deve ser garantido o financiamento público necessário à 

Educação pública de qualidade com infraestrutura adequada, a viabilização de mais 

professores em sala de aula conforme a série, dedicação exclusiva a ser estabelecida no 

PCS através do diálogo, formação continuada, gestão democrática e comunidade 

participativa  
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  A educação será desenvolvida, principalmente, através de um processo de ensino / 

aprendizagem de análise crítica e formação cidadã. Essa constitui o princípio básico na 

construção de uma educação de qualidade. Com isto os professores LUCIANO BORBA 

E RUDIVAL MOTA apresenta as seguintes ações:  

 Revisar o Plano de Cargos Carreiras e Salários dos servidores da 

Educação, discutindo a implantação do sistema de dedicação exclusiva e 

fixação em unidades educacionais, com incentivo à formação continuada, 

que garanta tempo de estudo e atendimento à comunidade; 

 Aplicação de recursos públicos à Educação pública de forma a garantir 

aumento do quadro de docentes e funcionários, melhoria da infraestrutura, 

as reformas necessárias, aquisição de equipamentos audiovisuais, 

funcionamento das bibliotecas e salas de informática com apoio técnico, 

entre outros;  

 Fortalecimento das Eleição direta para escolha dos diretores pela 

comunidade escolar com participação dos pais, estudantes, funcionários, 

corpo diretivo e professores;  

 Continuidade do programa municipal de fortalecimento dos conselhos 

escolares e consolidação dos grêmios estudantis;  

 Abertura das escolas nos finais de semana para atividades culturais, 

extracurriculares, artísticas e outras demandadas pela comunidade escolar;  

 Parceria com outras secretarias e movimentos sociais para contratação de 

oficinas que enriqueçam a formação dos estudantes e auxilie na construção 

dos currículos;  

 Aplicação da lei Nº 11.645 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro Brasileira e 

Indígena”; 

 Ampliação do programa de Educação de Jovens e Adultos incentivando 

também iniciativas populares nesta direção;  

 Ampliar as vagas nas creches e escolas de educação infantil, estabelecendo 

o funcionamento das creches em período integral do ano civil e ampliação 

do horário com de facilitar \ tomada das crianças pelas mães;  
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 Ampliação das compras e utilização na merenda escolar de produtos 

oriundos da agricultura familiar;  

 Colocar o Cruz das Almas a frente da luta pelos 10% do PIB do país para 

a educação e pelo cumprimento dos 25% do orçamento estadual para o 

ensino, sem inclusão das aposentadorias e pensões nestas rubricas;  

 Imediata abertura de novos concursos para profissionais na educação: 

técnicas, profissionais de apoio, professoras, psicólogas e assistentes 

sociais com efetivação da cota das pessoas negras;  

 Por mais investimentos no orçamento municipal da Educação a fim de 

garantir as mudanças necessárias; 

 Pela rede de proteção às crianças e adolescentes em um trabalho conjunto 

entre saúde, educação e assistência social;  

 Que os Centros de Educação Infantil sejam espaços de educação e não 

apenas cuidado.  

 Dotar as Escolas de assistentes sociais e psicólogas enquanto equipe 

técnica, trabalhando junto com professoras, gestoras, e comunidade a fim 

de prevenir casos de violência e opressão a crianças e adolescentes.  

 Rediscutir a questão dos currículos escolar, dentro de uma metodologia 

participativa procurando envolver todos os atores envolvidos no contexto, 

profissionais da educação, pais e alunos, redefinindo com isso a filosofia 

escolar, propondo uma escola democrática mostrando ainda a sua função 

sociocultural na formação da cidadania; 

 Oferecer programa de alfabetização, toda a população que assim venha a 

demandar para a erradicação do analfabetismo; 

 Criação de um centro de apoio psicológico e pedagógico;                                                        

 Promoção de programas especiais de educação na zona rural, para que 

sirva de instrumento básico para a formação da cidadania e conhecimento 

básico para um melhor trabalho da produção agrícola, visando, ainda a 

manutenção dos valores culturais; 

 Estabelecer um sistema de acompanhamento e avaliação do sistema 

educacional, do município, visando programar reorientação quando assim 

o fizer necessário; 
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 Assegurar a oferta dos serviços na educação para se criar às condições 

necessárias para ocorrer à permanência escolar evitando a evasão escolar, 

utilizando de instrumentos como fornecimento de material escolar, 

assistência odonto-médica, merenda escolar priorizando neste caso os 

produtos agrícolas locais como: laranja, inhame, aipim, banana entre 

outros; 

 Viabilizar o gosto pela leitura através do serviço bibliotecário fixo e de 

extensão/móvel como também o exercício da linguagem através de filmes, 

teatros e da arte em geral; 

 Adotar uma política de construção escolar utilizando critérios do 

conhecimento do seu ecossistema;   

 Fazer funcionar de fato o Conselho Municipal de Educação, garantindo a 

participação de representantes das organizações dos professores e da 

comunidade; 

 Estabelecer políticas sócio, recreativo-desportivas, mediante a promoção 

de meios e recursos humanos, materiais, físico e financeiro que venha 

viabilizar a mesma, a qual visa à integração educação / esporte. 

 Aparelhar as escolas às tecnologias de informação, implantando internet 

nas unidades escolares das áreas rurais, democratizando o sistema WiFi. 

 Implantar bibliotecas e sala de leitura nas unidades das escolas municipais. 

 

2 – SAÚDE / SANEAMENTO: 

O serviço de saúde encontra-se, parcialmente, em estado de inércia. Servidores 

atuando com alto estima baixo, em função da precariedade do trabalho. Por isso ocorre a 

necessidade urgente de uma Nova Gestão da Assistência de Saúde, cuja preocupação 

fundamental seja devolver o entusiasmo na atividade profissional da saúde. Conquistando 

o reconhecimento, o respeito e a credibilidade da sociedade. É preciso primeiramente que 

se faça uma mobilização dos recursos humanos do setor, através de propostas concreta.  

Para que as mudanças ocorram o Governo Democrático, Popular e Socialista, com 

os professores LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA, propõe as seguintes ações:  

 Defesa pelo SUS e de uma Saúde pública, universal e de qualidade, com controle 

social.  
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 Estabelecer um sistema de saúde preventivo como curativo através dos 

atendimentos através do SUS. 

 Mais recursos federais e estaduais para a saúde do município; 

 Contratação imediata de profissionais da saúde por concurso público em diversas 

especialidades; 

 Ampliação do Programa de Saúde da Família para todo o município, com foco no 

atendimento básico e preventivo;  

 Construção de novas Unidades Básicas de Saúde e ampliação do horário de 

atendimento das unidades, existentes, com algumas funcionando até uma parte da 

noite visando tornar a atenção básica mais acessível à população;  

 Idealizar a implantação de um Centro da Saúde da Mulher (CESAM) como 

também de um Centro de Puericultura (CENP) como de Apoio Geriátrico (AGE); 

 Ampliar a lista de medicamentos disponíveis à população e facilitar seu acesso, 

garantindo o abastecimento de medicamentos em todas as unidades de saúde e 

provendo maior dotação orçamentária para a assistência farmacêutica dos 

munícipes; 

 Lutar pela eliminação da burocracia atualmente existente para obtenção de 

medicamento;  

 Ampliação da rede de Saúde Mental, e implantação do consultório de rua com 

ampliação da equipe multidisciplinar;  

 Ampliação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) para auxiliar as 

equipes das Unidades de Saúde da Família em situações que envolvem por 

exemplo, a Saúde Mental; 

 Criação das comunidades terapêuticas para que se adequem à política nacional de 

saúde mental.  

 Assumir as Ações Integradas de Saúde como estratégia de uma reforma sanitária 

no município; 

 Democratizar a gestão e o controle das atividades de saúde, abrindo canais de 

participação à comunidade, incluindo os trabalhadores da área na organização e 

administração dos serviços; 

 Estabelecer a moralidade no setor, eliminando o clientelismo, a corrupção, os 

desmandos e a burocracia, construindo uma gestão ágil, eficiente e acessível à 

população; 
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 Resgatar o caráter prioritário da assistência à saúde, destinando ao setor maiores 

recursos; 

 Aquisição de veículo adaptado como ambulatório móvel para agir como apoio ao 

Sistema de Saúde gerando o programa “ A saúde vai até você”; 

 Garantir o acesso à informação e ao direito de decidir pelo seu plano de parto, 

efetivação da lei que garante a/o acompanhante durante o parto, fazendo o uso de 

doulas se assim for sua vontade! Combater a violência obstétrica, pelo parto 

humanizado. Pela regulamentação do trabalho das doulas;  

 Implantar programa, através de uma logística especifica, de manutenção dos 

equipamentos e instalações e um sistema ágil de distribuição, nos postos de 

atendimento, de material de consumo e medicamento; 

 Implantação do cadastro único de usuário da rede municipal de saúde interligando 

assim o atendimento gerando o prontuário único; 

 Promover uma política de recursos humanos, como estabelecimento de concurso 

público e com revisão do atual quadro de cargos e salários; 

 Elaborar e programar com a participação da população dentro de uma concepção 

ambientalista, um Plano Municipal de Saneamento que venha direcionar as ações 

relacionadas a abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento e 

drenagem rural; 

 Conquistar, do governo federal e /ou estadual, recursos financeiros com a 

finalidade de investimento em ações saneamento/sanitário; 

 Elaborar estudos de levantamento dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, visando à sua qualificação uso e proteção em benefício da 

população;   

 Buscar projetos alternativos de saneamento de pequenas comunidades; 

 Criação de programa de educação sanitária; 

 Programa de cobertura máxima de vacinação; 

 Criação de um Programa de Zoonose com a viabilização de um Centro buscando 

parceria com a Universidade; 

 Criação de um Centro de acolhimento, digno, de animais pequeno porte como 

cães e gatos em parceria com Escola de Medicina Veterinária da UFRB e 

entidades e pessoas protetoras dos mesmos. 
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3 – POLÍTICA CULTURAL/ EXPRESSÃO POPULAR/ ESPORTE/ LAZER E 

TURISMO 

A Intervenção da gestão pública no âmbito da cultura tem-se realizadas através, 

na maioria das vezes, de forma autoritária e elitistas, embasado em uma concepção que 

exclui a participação da comunidade perante o círculo de decisões. Resultando assim o 

clientelismo, o desprezo e o abandono dos espaços e equipamentos culturais antigos ou 

novos. 

A criação de medidas que traduza em valorização das expressões culturais, 

inclusive sob o aspecto profissionalizante, a preservação dos bens culturais, vistos os 

mesmos apenas na sua expressão simbólica e histográfica, com isso serão implantados 

uma política global de desenvolvimento. 

   Do outro lado, as dotações destinadas à cultura, lazer e turismo serão distribuídas 

de forma a excluir o processo antidemocrático e corrupto do apadrinhamento político-

partidário, da discriminação de grupos populares em favor do elitismo, em que nada tem 

a ver com os traços culturais da população. Não se trata de buscar uma “identidade 

cultural”, mas o reconhecimento a pluralidade cultural. Esta visão deve estar presente em 

todos atos da gestão, respeitando cada ser humano como produtor de cultura. 

  O lazer da população, definida a forma pela mesma, fará a gestão público com que 

sejam produzidos os meios necessários para a sua consolidação. 

  A política de turismo será voltada para divulgação de forma racional das 

atividades relacionadas à mesma, após inventário que conduzirá a um plano focando, 

principalmente, o turismo de pesquisa. Serão implementadas ações visando à formação e 

aperfeiçoamento da mão-de-obra relacionada ao setor com a valorização profissional e 

dos recursos humanos. 

  O Governo, Democrático, Popular e Socialista, com os Professores LUCIANO 

BORBA e RUDIVAL MOTA, propõe as seguintes ações: 

 Incluir e aplicar nas atividades permanentes da rede de ensino infantil e 

fundamental atividades culturais;  

 Incentivar e fortalecer a participação da comunidade nas atividades culturais nas 

suas diversas expressões;  

 Criar Festivais Municipal de Teatro e Cinema, incentivar festivais musicais nas 

suas diversas expressões, literários e quaisquer outros relativos a difusão cultural, 

promover exposições, feiras de livros e artesanato, salões de artes plásticas, com 
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vista a estimular a criatividade, a fruição e a integração das várias manifestações 

culturais; 

 Identificar áreas municipal nos bairros capazes de abrigar a construção de Teatros 

de Arenas;  

 Usar as escolas municipal nos bairros como centros de cultura;  

 Divulgar cotidianamente as atividades culturais na emissora de rádio do município 

e nas redes sociais;  

 Ampliar o horário de atendimento da Biblioteca Pública Municipal;  

 Remodelar e reestruturar o acervo da Biblioteca Municipal através de aquisição 

de novos livros, estabelecendo parcerias com as universidades do município;  

 Construir o Plano Municipal de Cultura, na Conferência Municipal de Cultura. 

 Propiciar os meios para a dinamização e condução, pelas próprias comunidades, 

da criação cultural; 

 Apoiar a revitalização das manifestações culturais e populares em todo o 

município, inclusive os festejos tradicionais como “ O Carnaval” com aspectos 

tradicional e cultural do São João com suas manifestações musicais, físicas 

típicas; 

 Democratizar o acesso a produção e ao consumo cultural, com destaque para as 

manifestações da juventude, do público estudantil, das comunidades de bairros 

dos artistas amadores; 

 Incentivo e apoio amplo, dentro da legislação, as Filarmônicas, Fundações 

Culturais através de programas específicos; 

 Criação de programas de desenvolvimento desportivos:  

 Uso racional do Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves; 

 Apoio logístico a Liga desportiva de Cruz das Almas buscando parceria para 

participação no torneio Intermunicipal de Futebol, capacitação de árbitros 

esportivos nas mais diversas modalidades, treinadores e outros; 

 Criar política de manutenção como ainda ampliação dos parques infantis, outros 

espaços de lazer que devam ser implantados e geridos com a participação direta 

da própria comunidade; 

 Integrar a política de cultura à educacional e de turismo para identificação, 

apropriação, preservação e revitalização cultural; 
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 Criar condições para o desenvolvimento da atividade editorial com vista à 

publicação de obras de autores local, em especial, os novos; 

 Estimular a adoção de obras literárias de autores locais e regionais nos programas 

da rede municipal de ensino; 

 Criar mecanismos para intensificar providências diretas de promoção de medidas 

de apoio a preservação da memória histórica e cultural como a criação do 

Arquivo/Acervo Municipal; 

 Incorporar os currículos escolares o ensino do estudo das manifestações histórico-

culturais visando à valorização e preservação; 

 Projetar a criação do Museu do Fumo e da Mandioca, 

 Compatibilizar a política de turismo com a de cultura, com vistas a contemplar as 

manifestações populares e as tradições locais; 

 

4 – QUESTÕES AMBIENTAIS /ECOSSOCIALISMO 

    Ao contrário de que normalmente se propaga, o problema ambiental não é uma 

questão que unifica toda a sociedade. Em nome do crescimento econômico e do 

desenvolvimento, são realizados verdadeiros crimes contra o meio ambiente vítima de 

agressões, violação e predações. Em busca do “crescimento a todo custo” o capitalismo 

destrói os recursos naturais dos quais dependem trabalhadores, camponeses e 

comunidades tradicionais, os ecossistemas tudo isso com passividade da gestão pública.  

     Lamentavelmente, o nosso modelo de gestão quanto à questão ambiental e, em 

particular a ação político-administrativas tem se mostrado tímida, às vezes conivente, de 

quanto às agressões são levadas ao meio ambiente há necessidade de implantação da 

filosofia da sustentabilidade. 

     Sem reprimir o crescimento com desenvolvimento, o município tem que proteger 

o meio em que vivem seu povo, para que não só viva melhor, que se produza no ambiente 

de respeito, apenas os trabalhadores é que podem defender essa política global, pois são 

eles a negação do sistema capitalista, são os que mais sofrem com as mudanças ambientais 

e os que juntos tem o poder de superá-lo, e de construir uma sociedade socialista, com 

economia democraticamente planejada, orientada pelo interesse coletivo.  

Para que as mudanças ocorram o Governo Democrático, Popular e Socialista com 

os professores LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA propõe as seguintes ações:  
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 Plantio de árvores frutíferas e outras dentro de um plano de arborização e 

urbanização na cidade e criação da lei de plantio de árvores;  

 Criação de um Plano de Ação em relação aos rios e riachos; 

 Procurar a aplicação das legislações ambientais embasada nas Resoluções do 

CONAMA e similares, na política ambiental, principalmente quanto ao Aterro 

Sanitário; 

 Combater a sistemática apropriação da água pelo capital por meio da privatização 

de fontes;  

 Programa de inventário e recuperação dos recursos hídricos como aguadas, 

tanques, nascentes, riachos; 

 Elaboração do Plano de Manejo das APAs,  

 Elaboração, implantação e implementação de um programa de Educação 

Ambiental ecosocialista e de Política Municipal de Educação Ambiental 

 Aplicabilidade de um zoneamento urbano e rural 

 Dotar o município de uma política de meio ambiente que busque preservar os 

sistemas ecológicos básicos à sobrevivência humana de qualidade pela defesa dos 

recursos naturais e culturais; 

 Mobilizar, conscientizar a sociedade para a compreensão da importância da 

preservação do meio ambiente, na sua dimensão multissetorial; 

 Promover a participação da população no planejamento e execução das políticas 

de defesa, preservação dos ecossistemas; 

 Agir conjuntamente com organismos federal e estadual, visando reforçar a 

atuação do município na defesa do meio ambiente; 

 A viabilização de Consócio Intermunicipal objetivando a busca de recursos 

técnicos e financeiro para a recuperação do Rio Capivari; 

 Assegurar a recuperação e proteção das Área de Proteção Permanente – APP 

denominadas de “Mata de Cazuzinha” e a” Fonte do Doutor”; 

 Implementação de uma política de Gestão de Tratamento de Resíduos no 

município visando além da conservação ambiental ser gerador de renda através de 

implementação de uma política de tratamento seletivo; 

 Fiscalização e controle dos emissores de agentes poluentes nas suas mais diversas 

formas: sons, gases, sólidos e líquidos entre outros; 
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 Desenvolver estudos para o uso de asfaltos permeáveis, a fim de evitar a radical 

impermeabilização do solo.  

 Criação de programa de gestão dos resíduos eletrônicos em geral, fazendo uso da 

PPP; 

 Analisar a viabilização de implantação de Biogestores, principalmente na Zona 

Rural, com intuito de reciclagem de resíduos orgânico: 

 

  5 – SEGURANCA / TRÂNSITO / TRANSPORTE / MOBILIDADE 

    O nosso município sofre com sérios problemas de mobilidade, impedindo que a 

população usufrua dos importantes equipamentos urbanos que a cidade oferece, como as 

escolas, centros comerciais, áreas de lazer e os centros médicos. O Partido Socialismo e 

Liberdade avalia que devido a essa falta de mobilidade as pessoas não conseguem ter 

acesso aos seus direitos básicos e fazendo com que se recorra a um modelo de mobilidade 

urbana focado na solução individual, carros e motos. É importante também frisar que 

mobilidade urbana e rural se refere a todas as condições de movimentação da população 

além de uma cidade totalmente despreparada para atender as necessidades que pessoas 

com dificuldade de locomoção, como cadeirantes e pessoas com deficiência visual, com 

calçadas estreitas e sem a sinalização adequada.  

Sendo a assim o Governo Democrático, Popular e Socialista com os professores 

LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA propõe as seguintes ações:  

 Mudar o enfoque da política de segurança buscando a identificação dos problemas 

pela raiz juntamente com os caminhos para soluciona-las, buscando dar 

oportunidades de progresso social e cultural aos jovens, com prioridade aos da 

periferia.  

 Utilização de terrenos ociosos da prefeitura para construir centros de formação e 

cultura nas regiões mais afastadas e carentes.   

 Implantação da carreira de Agentes de Segurança Patrimonial, cujos profissionais 

teriam como função a proteção dos bens patrimoniais municipais;  

 Elaborar um plano de reformulação e capacitação da atual Guarda Municipal 

sempre com a participação da comunidade e dos membros da mesma; 

 Promover convênios com a Policia Militar e Civil. Com o intuito de oferecer a 

população uma maior segurança através de programas específicos; 
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 Criação e implantação de uma Brigada de Incêndio com capacitação dos membros 

e apoio logístico com equipamentos necessários; 

 Definir uma política de transporte, com profundos reflexos para o município o 

qual esteja focado a segurança do motorista, de condutores de motocicletas, 

ciclistas e pendestes;   

 Buscar a melhoria dos serviços e apoios aos condutores dos serviços de Taxis e 

moto taxi, juntamente com os atores envolvidos; 

 Capacitação dos profissionais dos serviços de transporte através de órgão como o 

SENAT;   

 Elaborar programa periódicos de educação no trânsito; 

 Dispensar especial cuidado para a questão do transporte de cargas tidas como 

perigosas, ou seja, toxica, inflamáveis entre outros; 

 Estudo e implantação de um Sistema de Trânsito para oferecer a cidade um 

sistema moderno, eficiente;   

 Atuar junto às esferas Federal e Estadual visando à obtenção de providências e 

recursos destinados a implantação melhorias do transporte coletivo a fim de 

atender as demandas atuais e futuras através de um plano viário; 

 Investir em recursos humanos para a formação de um quadro técnico qualificado 

e especializando, capaz de implantar e sustentar uma nova política de trânsito;     

 Criação de uma malha de Ciclovias e de Ciclo faixas de modo a incentivar o uso 

desse meio de transporte saudável e não poluente.  

 Criação de Patrulha Mecanizada Rural com o intuito de colocar em prática um 

plano de conservação e construção de estradas vicinais de qualidades que 

influenciará no escoamento da nossa produção.   

 Adequação das calçadas da cidade a fim de permitir o transito de pedestres de 

maneira adequada, especialmente aquelas com limitações; 

 Educação para o transito a fim de melhorar a qualidade dos condutores.  

 Debate com os trabalhadores da economia informal do centro a fim de encontrar 

em conjunto uma solução para promover melhores condições de trabalho e 

garantir o melhor deslocamento dos pedestres no centro da cidade. 

 

6 – POLÍTICA SOCIAL / DIREITOS HUMANOS 
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O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é claro em afirmar que as políticas 

de proteção social básica, de média e alta complexidade devem ser asseguradas pelo 

Estado e operacionalizadas por instituições públicas. A assistência social é uma política 

não contributiva, de caráter universal, um direito do cidadão e um dever do Estado. Não 

deve ser confundida, portanto, com assistencialismo, troca de favores e distribuição de 

migalhas.  

Diante disso, o Governo Democrático, Popular e Socialista com os professores 

LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA propõe as seguintes ações: 

 Pela efetivação eficaz e eficiente do SUAS público; 

 Fiscalização e regulação das entidades sócio assistenciais privadas que prestam 

serviços de assistência;  

 Pela ampliação de CRAS e CREAS, territorializados e mais próximos aos bairros 

e regiões periféricas;  

 Desenvolvimento de políticas públicas contra todos os tipos de discriminação, 

seja de gênero, etnia, credo, orientação sexual e a pessoas com deficiência, com 

abordagens multisetoriais e realização de campanhas informativas e atividades 

culturais. 

 Ampliação da política de atendimento a criança e adolescente com a criação de 

núcleos sócio educativos em todas as regiões; 

 Ampliação do combate à violência contra a mulher com a viabilidade de um posto 

policial da mulher e extensão do Centro de Referência da Mulher regionalizando 

as ações;  

 Política de atendimento à população adulta de rua, com a criação da Casa de 

Convivência e da equipe de Atendimento Social de Rua, bem como programas 

para reinserir essa população nas atividades produtivas; 

 Ampliar o atendimento ao idoso com a criação de centros de convivência de 

idosos nos bairros, implantação e formação de equipe de cuidadores; Casa Abrigo 

para acolhimento e atendimento às mulheres em situação de risco;  

 Realizar diagnóstico municipal sobre a situação de adolescentes que estão em 

conflito com a Lei e implantar núcleos de medidas sócio educativas públicos 

descentralizados; 

 Formação continuada para todos os profissionais da Assistência Social, inclusive 

para os conselhos tutelares; 
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 Apoio a viabilização e atuação da Defensoria Pública; 

 Programa de apoio as Associações de moradores e de classe; 

 Convênios com setores religiosos, classistas, associações diversas que prestam 

assistência social, a segmentos da sociedade;  

 Apoio e Criação de entidades de apoio a crianças necessitadas de política especial 

educacional assistencial como a criação de um Centro de Apoio aos Portadores 

de Autismo;  

 Elaborar, implantar e aplicar as diretrizes do Plano Municipal de Direitos 

Humanos e de Ação Social 

 

7 – DESENVOLVIMENTO URBANO/RURAL 

A falta de um planejamento dinâmico de política urbana, nas últimas gestões, tem 

contribuído para o Crescimento em certo ponto desordenado através de ocupações 

territorial com descaracterização de parcela significativa do acervo o cultural e ambiental. 

Há necessidade de entender o urbano não de forma isolada, mas como um todo 

envolvendo o rural com toda a complexidade do território e sua população. 

   A questão urbana, com a inclusão da problemática habitacional da população, terá 

que ser enfrentada com a participação efetiva da população. Sendo que esta não pode e 

nem deve ser apenas retórica, mas implica na prática contínua de uma gestão onde as 

soluções sejam encontradas de comum acordo com o desejo das comunidades envolvidas. 

Pautado no respeito à dignidade, à liberdade e às aspirações da população cruz-almense 

o Governo Democrático, Popular e Socialista com os professores LUCIANO BORBA e 

RUDIVAL MOTA propõe as seguintes ações:     

 Assegurar a participação popular no planejamento e execução do 

desenvolvimento urbano, a partir da obrigatoriedade de mecanismos de controle 

social, especialmente sobre o orçamento da cidade;  

 Urbanizar e regularizar, sem o deslocamento forçado das populações que ali 

moram e trabalham, preservando sua identidade geográfica, seus laços territoriais 

e círculo social;  

 Aplicar os instrumentos de desenvolvimento urbana previsto na Constituição 

Federal e no Estatuto das Cidades, como o IPTU progressivo no tempo, o 

parcelamento compulsório de imóveis que não cumprem sua função social, a 

implantação e efetivação das Zonas Especiais de Interesse Social que garantem 
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moradia digna no planejamento urbano, a obrigatoriedade de estudos de impacto 

urbanístico para grandes obras, efetivar o direito de pré opção para que o poder 

público tenha preferência na aquisição de áreas urbanas de interesse social, fazer 

cumprir o direito do usucapião especial de imóvel urbano e coletivo;  

 Analisar a criação do Departamento Público Municipal de Planejamento Urbano, 

com funcionários concursados, estatutários e com plano de carreira;  

 Associar a programas similares a Minha Casa Minha Vida, os financiamentos 

imobiliários dos Bancos Públicos à uma política municipal de desapropriações, 

possibilitando assim uma melhor localização urbana das moradias populares;  

 Criar a Lei Municipal da Casa Vazia, que estabelece que imóveis desocupados 

por um determinado período, comprovadamente a serviço da especulação, com 

dívidas com o poder público devem ser desapropriados a fim de transformá-los 

em moradia popular.  

 Requisitar da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) toda área urbana 

ferroviária, reutilizando os imóveis ferroviários, ocupando áreas ociosas e usando 

a área ferroviária como eixo de integração e articulação urbana.  

 Desenvolver um planejamento contínuo, com a participação efetiva e permanente 

das comunidades envolvidas, para o reordenamento do uso e ocupação do solo, 

através da Lei especifica em todo território municipal, levando em consideração, 

a proteção ao meio ambiente; 

 Integrar-se com a população e as organizações social local no sentido de recuperar 

a cidade degradada em decorrência de administrações autoritárias, com o intuito 

de evitar duplicidade e superposição de ações, desrespeito a autonomia municipal 

e desperdício dos poucos recursos públicos; 

 Apoiar o processo de planejamento sobre uma única matriz de compartimentação 

do município através do uso eficiente de avançadas técnicas para captação e 

análises de dados que propicie atualizada a compreensão do comportamento 

dinâmico da fenomenologia urbana e rural, com suas implicações nas áreas de 

saúde, educação, habitacional, cultural entre outros, no contexto municipal; 

 Estudar junto às comunidades, através de pesquisa e utilização de equipes 

multidisciplinares, as peculiaridades locais e regionais de tal modo que planos, 

projetos e obras de infraestruturas e urbanização, se adéquem competentemente 

às características físico-ambientais, econômicas e sociais, aproveitado, tanto 
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quanto possível, mão-de-obra, pequenas e médias empresas e disponibilidade de 

materiais encontráveis “in situ”; 

 Gerir os assuntos referentes as problemáticas urbana de forma transparente, dentro 

de uma ampla discussão; 

 Estudo da criação e viabilização de uma Empresa Pública de   Urbanização 

composta de uma usina asfáltica de médio porte e fornecedora de equipamento 

públicos; 

 Respeitar e estimular a criatividade e capacidade das comunidades carentes de 

gerar as suas próprias formas e soluções arquitetônicas, ajudando-as a superar suas 

eventuais debilidades quanto a soluções de estabilidade construtiva, de higiene da 

habitação e de micro urbanização dos espaços adjacentes; 

 Apoiar as atividades municipais na reabilitação dos micros contextos urbanos já 

existentes, improvisados por população em situação de carência, com a 

participação das próprias comunidades, evitando, até onde possível, a 

transferência dos referidos contextos e a desestabilização da já precária economia 

de mera sobrevivência de suas populações;  

 Criar e implementar mecanismo de formulação e acompanhamento de políticas 

de desenvolvimento urbano/rural com a participação da sociedade civil; 

 Criação de mecanismos de ordenamento do espaço urbano, com destinação de 

áreas para centros comerciais, inclusive nas áreas de expansão; 

 Procurar criar mecanismo, juntamente com as comunidades, para ordenamento e 

disciplina do chamado “comércio informal”; 

 Gerir os temas referentes à problemática urbana e habitacional de forma 

transparente, com ampla discussão na Câmara Municipal, nos Conselhos e 

organismos públicos e privados e em todos os segmentos sociais; 

 Descentralizar licitações, elaboração de projetos, execução de obras urbanas e 

arquitetônicas, respeitando a autonomia local, prestigiando as pequenas e média 

empresas locais, estimulando a criatividade e o desenvolvimento cultural das 

comunidades e, com esse caminho visa redução de custos intermediários e 

maximizando o aproveitamento dos limitados recursos;  

 Viabilizar a implementação de equipamentos infra estruturais, nas áreas 

destinadas a projetos especiais incluídos aí a questão da acessibilidade;  
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 Fazer preceder sempre que economicamente viável, a desapropriação das áreas 

beneficiadas, de modo a assegurar a apropriação social desses investimentos; 

 Criar e implementar mecanismos de formulação e acompanhamento de políticas 

de desenvolvimento urbano com a participação da sociedade civil. 

 Criação Restruturação e aplicação do Código de Postura Municipal, do PDDU – 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Lei de Reordenamento do Uso do 

Solo. 

 

8 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

    A gestão pública tem sido em certo ponto omissa diante do agravamento dos 

problemas sociais no município. O propalado crescimento não tem sido acompanhado de 

uma política social compensatória para a população. Como consequência o quadro de 

carências sociais, de desemprego e subemprego, subalimentação, doenças endêmicas, 

falta de um serviço público eficiente e eficaz. 

    O quadro degrada o convívio social civilizado. Esse quadro não se reverterá 

espontaneamente, pelo simples crescimento econômico que é indispensável perseguir, 

mas não de forma exploratória e desumana. Faz-se necessária uma intervenção decisiva 

da gestão municipal em favor desses segmentos excluídos para compatibilizar o 

crescimento econômico com desenvolvimento social. Há uma dívida social a resgatar 

com a população cruz-almense, para melhorar suas condições de vida. 

   Para que ocorra a reversão desse quadro o Governo Democrático, Popular Socialista 

com os professores LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA propõe-se as seguintes 

ações: 

 Integrar as diretrizes econômicas às sociais, visando a aumentar o mercado de 

trabalho, a produção alimentar, o poder aquisitivo dos trabalhadores no campo e 

na cidade; 

 Tornar eficaz a rede de serviços públicos com o processo de melhoria da qualidade 

do atendimento prioritariamente nas áreas de educação e saúde, para atender a 

população carente em todo o município sem discriminações político-partidárias; 

 Apoiar e fortalecer todos os processos organizativos da sociedade, oferecendo 

assistência jurídica para a formação e funcionamento das organizações populares, 

em especial para o fomento ao associativismo e cooperativismo em torno das 

denominadas pequenas produções;     
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 Garantir aos trabalhadores e pequenos produtores rurais, políticas especificas de 

apoio e assistência técnica e melhores condições para a comercialização; 

 Ativar de modo racional ações voltadas para os equipamentos comunitários, tais 

como creches, escolas, centro cultural para atividades múltiplas, praça e quadras 

esportivas; 

 Buscar junto as esferas federal e estadual, a ampliação das metas dos programas 

de assistência direta ás populações carentes; 

 Apoiar e estabelecer programas especiais de apoio a assistência aos idosos, tendo 

como embasamento o Estatuto do Idoso; 

 Adotar uma política adequada de assistência e encaminhamento dos migrantes, 

nos locais de trânsito e destino; 

 Assegurar refeições escolares nutricionalmente adequadas, respeitando inclusive 

à cultura da região; 

 Criar e assegurar assistência especial e diferenciada ao menor carente, 

abandonado ou infrator, preferentemente onde eles se encontrem, evitando-se, 

quanto possível, a política de internamento; 

 Buscar meios para a criação de escolas alternativas em regime de tempo integral, 

onde se proporcione toda assistência ao menor abandonado procurando integrá-lo 

às demais crianças da comunidade; 

 Redefinir o papel dos diversos organismos, com vista à implementação de uma 

política participativa que envolva todos os interessados na solução do problema 

do menor; 

 Atuar com programas de capacitação profissional e intermediação de emprego 

parcial de modo a possibilitar o acesso ao social e ao mercado de trabalho; 

 Convênios com diversas entidades como do Sistema S (SEBRAE, SENAC, 

SENAI, SENAR E SENAT, Instituições de ensinos, segmentos de comércio, 

serviço, indústria entre outros, para realização de capacitação técnica. 

              

9 – AGROPECUÁRIA /ABASTECIMENTO 

A necessidade de criação de uma “política agrícola” para o nosso município, onde 

há a necessidade de alargamento das ações de certa maneira pontuada fazendo com que 

seja ampla atingida de certa maneira a questão do abastecimento. Faz-se necessário com 

apoio da população, principalmente a rural, o alargamento de fronteiras, na expansão da 
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oferta de bens primários. É a nossa agropecuária desenvolvida quase que exclusivamente 

com esforço do próprio produtor, ficando a gestão pública exercendo um papel modesto 

em alguns casos e ausentes em outros, na formação de uma indispensável infraestrutura 

e nos estímulos competentes. 

Um programa agrícola e de abastecimento, amplo, centrada na “Agricultura 

Familiar” é fundamental através de uma infraestrutura fundamental para o escoamento 

e estímulos a comercialização, bem como um serviço de assistência técnica. 

  No tocante as criações nas suas diversas formas, mesmo que em pequena escala, 

têm apresentado um quadro tímido, exibindo baixa rentabilidade, falta de um controle 

zoo-sanitário como ainda uma política de comercialização. 

  Os problemas do abastecimento se tornam evidentes, a comercialização em 

centros que requerem uma maior e melhor infraestrutura tanto para quem oferta como 

para quem procura incluída nesse processo a organização dos comerciantes, com as suas 

participações, visando produzir um retorno econômico desejável e condições sanitárias 

adequadas.  

O Governo Democrático, Popular e Socialista com os Professes LUCIANO 

BORBA e RUDIVAL MOTA, propõe a seguintes ações:  

 Estimular a produção, mediante a melhoria da produtividade e a expansão, com 

assistência técnica de qualidade, com vistas ao mercado local e não local; 

 Estimular a produção com uso de sementes e mudas de boa qualidade com 

certificação sanitária nas culturas     predominantes no município; 

 Estimular a autossuficiência dos pequenos produtores quanto aos produtos de 

subsistência, independentemente do excedente de sua produção principal, para o 

mercado; 

 Desenvolver programas para implantação de criação de animais de pequeno porte, 

de forma orgânica, como caprinocultura, ovinocultura, suinocultura, avicultura, 

apicultura, ranicultura, piscicultura e outras; 

 Desenvolver ações de apoio à pequena e média agroindústria com a integração 

vertical em função do volume disponível de matérias-primas;  

 Apoiar a implantação ou recuperação de beneficiamento de produtos de origem 

rurais de forma caseira; 



27 

 

 

 

 Incorporar às ações de assistência técnica o uso de práticas conservacionistas que 

recuperem ou preserve os recursos naturais e reduzam o efeito danoso sobre o 

meio ambiente; 

 Desenvolver programas de aquisição de excedentes agropecuários para destinação 

a projetos sociais; 

 Reordenamento do Centro de Abastecimento, juntamente com feirantes, 

comerciantes e população visando oferecer serviço de qualidade e satisfatório sem 

a manipulação político-partidária; 

 Executar, conjuntamente com toda população, uma efetiva política de defesa 

sanitária, controle de pesos e medidas e qualidade dos alimentos postos à 

disposição do consumidor;    

 Apoio restrito as Associações de Moradores das localidades Rural. 

       

10 – COMÉRCIO/ SERVIÇO/ INDÚSTRIA 

Dentro do processo de expansão de economia do nosso município, o comércio e 

serviço vem gradativamente alterando suas feições tradicionais quanto à organização o 

comercio, serviço e indústria cruz-almense já não diferem dos grandes centros. Entretanto 

como em todo país sofre seus problemas que embora seja comum em qualquer região em 

crescimento e desenvolvimento se torna mais presente nos empreendimentos de pequenos 

e médios portes. 

Também se faz notar que a deterioração dos centros urbanos tradicionais traz certo 

grau de dificuldades para o próprio comercio. A instalação nas áreas de expansão torna-

se proibitiva para os pequenos e médios comerciantes já que a especulação imobiliária se 

faz presente. São evidências que revelam no município a inexistência de uma política com 

diretrizes especificas voltadas para a área comercial. 

   Quanto à questão industrial dentro de uma análise é demonstrado, à luz dos fatos 

e dados que a gestão municipal tem sido incapaz de estimular, corretamente, o processo 

de industrialização, em curso, bem como d promover a internalização dos efeitos desse 

processo. Ficando assim o município desprovido de uma política de industrialização 

principalmente para o segmento pequeno e médio porte.   

O Governo Democrático, Popular e Socialista com os professores LUCIANO 

BORBA e RUDIVAL MOTA, propõe-se as seguintes ações: 
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 Priorizar os apoios aos setores comerciais serviços do mesmo que afetam as 

necessidades básicas da população; 

 Estimular a criação do espaço urbano, com destinação de áreas para centros 

comerciais; 

 Criação de mecanismo para ordenamento e disciplina do chamado “comércio 

informal”; 

 Integrar a atuação dos órgãos pública municipal voltada para a atividade 

comercial harmonizando suas ações e evitando superposições; 

 Formular uma política industrial, de modo a definir as grandes opções estratégicas 

e balizar a ação governamental na procura da diversificação; 

 Estudar a viabilização para implantação de segmentos industriais como 

confecção, insumos para calçados entre outros; 

 Reformular a política do Distrito Industrial, com o intuito de alcançar aspectos 

como criação de uma central destinada a prestação de serviços às empresas do 

distrito; 

 Estabelecer uma política de estimula à instalação de novas indústrias priorizando 

pequenas e médias, 

 Oferecer dinâmica e estender apoio a pequena e média indústria da construção 

civil nas obras públicas voltadas para a saúde, educação, saneamento, transporte; 

 Campanha da criação, instalação de novos empreendimentos no município 

 Apoio logístico as campanhas das entidades de classes como o Clube de 

Dirigentes Lojistas – CDL e outras, na busca de melhorias nos segmentos 

comerciais, de serviços e industriais.  

 

11 – POLÍTICAS ESPECIAIS    

    Neste momento de grande convulsão social, crise econômica e movimentações 

políticas populares e diante de processos exclusivos de vários segmentos da sociedade, 

que erroneamente são taxados de minorias, como não poderia deixar de ser, crescem as 

demonstrações de luta do povo negro, do povo de religião de matrizes afro, do segmento 

LGBTQI+, com suas mais diversas organizações e resistências. Mesmo com todas ações 

de lutas, esses diversos segmentos, deparam com muitas barreiras que impedem as 

conquistas de inclusão dentro da sociedade. Isso se dá em várias partes do mundo.  
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Diante disso um governo realmente socialista, tem que encampar cada vez mais 

essas lutas através do processo de participação e apoio através das mais diversas ações de 

gestão. Com isso, o Governo Democrático, Popular e Socialistas com os professores 

LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA propõe-se as seguintes ações: 

 Pelo combate da violência física e simbólica contra as mulheres, principalmente 

à mulher negra; 

 Medidas concretas contra a intolerância às religiões de matriz africana como o 

Candomblé e a Umbanda;  

 Criação de um Centro de apoio as religiões de matrizes afro descendentes; 

 Pela Implementação da Lei 11.645/2008 que obriga o ensino da história e da 

cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas em consonância com a 

Secretaria de Educação; 

 Mais verbas para as políticas de combate ao racismo e promoção da população 

negra.  

 Investimentos nas políticas assistenciais contra a violência a mulher e campanhas 

de combate a violência;   

 Realizar mais investimentos em Centros de Atendimentos públicos para mulheres 

vítimas de violência, e pela expansão de novos centros nas regiões periférica do 

município juntamente com a Secretarias de Ação Social; 

 Realizar mais investimentos públicos em Centros de acolhidas públicos para 

Mulheres em Situação de Violência. E que o acolhimento seja somente em casos 

em que a mulher queira sair de sua casa, visto que a principal defesa é que o 

agressor que saia da casa e não a mulher agredida;  

 Investimentos públicos em centros públicos de ressocialização de agressores, em 

que eles tenham acesso a grupos educativos a fim de garantir atendimento 

preventivo, já que a violência contra a mulher é cíclica;  

 Que os Centos de Atendimento à Mulher, Centro de Acolhida para Mulheres em 

Situação de violência e Centros de Ressocialização garantam um atendimento 

com profissionais especializados com assistência total às vítimas de violência: 

assistencial, jurídica, médica, psicológica e etc., assim como atendimento 

preventivo em casos de futuras agressões;   

 Por gestão democrática e pública dos centros de enfrentamento a violência contra 

a mulher;  
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 Apoio aos movimentos religiosos como protestante, católica, espirita e outros 

segmentos 

 Combater o assédio moral, sexual e toda forma de violência sexista;  

 Interação com a Secretaria de Infraestrutura através da Campanha Mais 

Iluminação¨ nas ruas, capina de terrenos baldios. Por melhores condições de vida 

para a prevenção da violência; 

 Criar mecanismos e instrumentos públicos para ouvir e sistematizar as demandas 

das mulheres em comunidades;  

 Fortalecer a atuação do Centro Maria Joaquina e Criação do Conselho da 

Condição Feminina. 

 Apoiar os movimentos de pessoas trans. e travestis, pela aprovação de um projeto 

de lei que garanta o acesso e proteção contra a transfobia no trabalho, desde o 

processo de seleção à contratação e estabilidade; 

 Apoiar a aprovação de lei de identidade de gênero para que as pessoas trans. e 

travestis possam retificar nome e sexo nos seus documentos com maior facilidade; 

 Respeito à identidade de gênero, em todas as instâncias burocráticas, incluindo 

crachás, e-mail, ou qualquer outro tipo de identificação, inclusive no uso do 

banheiro com o qual a pessoa se identifica;  

 Pela formação e capacitação de profissionais nos locais de trabalho para garantir 

a implementação da PL de identidade de gênero;  

 Cobrar que os bancos públicos de vagas tenham recorte para pessoas trans. e 

travestis com vagas em locais que não as discriminem. Cobrar políticas de práticas 

de não discriminação no recrutamento e seleção da pessoa LGBTQI+   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12 – FINANÇAS/ ECONOMIA/PLANEJAMENTO  

    Entre a função de um gestor estar a de estabelecer uma finança equilibrada sem, 

contudo, seja necessário penalizar o contribuinte, principalmente o pequeno e médio O 

comprometimento dos recursos municipais sem a solida base de receita compromete todo 

equilíbrio orçamentário.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal é o primeiro elemento que um programa 

municipal deve enfrentar. Sobre ela, queremos afirmar que não somos contra a 

responsabilidade com o dinheiro público, pelo contrário, defendemos todo rigor com a 
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coisa pública. No entanto, somos contra que essa lei, promulgada Fernando Henrique 

Cardoso, que vem sendo usada apenas para limitar os gastos sociais e os salários dos 

servidores. A ela contrapomos a necessidade da responsabilidade social e a redução 

substancial e imediata da parcela da renda nacional que fica com os banqueiros através 

do pagamento da dívida pública, recursos que deverão ser revertidos para investimentos 

sociais e na elevação dos salários dos trabalhadores. Defendemos a imediata valorização 

do serviço público e dos servidores públicos, com salários compatíveis com sua 

importância para o país.    

O Governo Democrático, Popular e Socialista com os professores LUCIANO 

BORBA e RUDIVAL MOTA propõe-se as seguintes ações: 

 Nos primeiros 120 dias de governo, realizaremos uma rigorosa auditoria, para 

verificarmos os gargalos que sufocam estes importantes instrumentos. 

 Serão adotadas todas as medidas necessárias para garantir a saúde financeira, e 

também controle e gestão mais eficazes que possam garantir o interesse público 

no sentido de efetivar e manter o saneamento das finanças municipais; 

 Transparência total dos contratos com empresas, com a mais ampla publicitação 

de seus conteúdos no site da prefeitura. Os pregões e licitações de compras 

deverão ser todos eletrônicos, em tempo real, com acompanhamento pela 

população através do site da prefeitura.  

 Redução imediata e substancial dos cargos comissionados e dos privilégios; # 

Estabelecimento dos salários dos cargos de gestão no nível dos salários da função 

de origem ou da média dos funcionários municipais com mesma função, sem 

nenhum privilégio; 

 Negociação das dívidas dos grandes devedores de IPTU e ISS.  

 Taxação progressiva para que os que têm mais contribuam mais com a cidade, no 

que tange aos impostos municipais; 

 Investimento no social como forma de incrementar a receita do município: 

incentivar a criação de cooperativas de trabalhadores, economia solidária, feiras 

de agricultura familiar etc.   

 Incentivar a indústria da cultura e do entretenimento, que preencherão uma lacuna 

na cidade, além de incrementar a rede hoteleira e a gastronômica;  

 Incentivar as pequenas e médias empresas. 
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 democratizar as decisões relativas às finanças, com a participação dos segmentos 

organizados da sociedade; 

 Consolidação dos orçamentos da administração centralizada e descentralizada; 

 Implantação de um Sistema de Custos, com a finalidade de maior controle dos 

custos aplicando com isso a Política da Austeridade; 

 Severa contenção dos gastos desnecessário, evitando-se o desperdício, exercendo-

se rigorosa fiscalização juntamente com a população, das licitações e obras, 

avaliando-se os custos operacionais do aparelho administrativo, racionalizando-

se ao máximo a utilização do recurso financeiros, materiais e humanos existentes 

no município; 

 Redução de despesas com locações de imóveis; 

 Eliminação da corrupção em todos os níveis e modalidades; 

 Rigoroso controle interno e externo, dos gastos públicos, inclusive por meio da 

chamada “Auditoria Cidadã”; 

 Garantia de recursos para cumprir o estabelecido nas peças orçamentárias; 

 Convênios com diversas entidades como do Sistema S (SEBRAE, SENAC, 

SENAI, SENAR E SENAT).  

 

13 – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A área de comunicação social do município tem o claro caráter autoritário, 

definido pela existência de estruturas e práticas de natureza antidemocrática. Neles 

identificam-se problemas de intervenção abusiva do município, descaracterizando o que 

deveria ser. 

O sistema de Comunicação oficial sempre teve o caráter promocional voltado para 

a pessoa do gestor e seus projetos políticos-eleitorais. Não existindo uma política de 

comunicação definida e objetivo social definido. O sistema é marcado por desperdício de 

recursos financeiros e humanos e pelo esforço em substituir, ela própria, com sua visão 

de governo a Impressa no seu papel essencial de fiscalizador da gestão pública, através 

de emissão de “releases” na maioria das vezes pagos e distribuição de contas de 

publicidade. 

É um sistema que conduz a corrupção, ao desestimular o profissional e a falta de 

empenho com o bem e as atividades públicas; 
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  Democratizar o setor de Comunicação Social é, portanto, não só uma necessidade, 

mas uma obrigação. Sua ação presente é uma afronta, por considerar a Comunicação 

Social indispensável ao processo de democratização popular o Governo Democrático, 

Popular e Socialista com os professores LUCIANO BORBA e RUDIVAL MOTA 

propõe-se as seguintes ações: 

 Garantir aceso dos grupos sociais à produção, difusão e consumo para fins de 

promoção dos interesses público e social; 

 Assegurar pleno acesso às fontes de informações governamentais; 

 Eliminar todas as formas de controle e aliciamento da comunicação, seja por 

mecanismos econômicos, seja por pressões políticas, a fim de incentivar a 

impressa livre e assegurar a população o pleno direito à informação e 

comunicação; 

 Prover os meios necessários para que população possa informar-se, ser informada 

e se auto expressar; 

 Estimular a qualificação do pessoal de comunicação; 

 Dar às campanhas publicitárias governamentais um caráter informativo, educativo 

e cultural. 

         

14 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

        A gestão da coisa pública tem nas últimas gestões desvirtuadas, pelo favoritismo, 

ela suspeição de corrupção, por incompetência, pelo desperdício imperdoável e pelo 

autoritarismo exacerbado. A aplicabilidade prática dos princípios básicos da 

Administração Pública, a conhecida LIMPE: Legalidade; Impessoalidade: Moralidade; 

Publicidade e Eficiência, serão os pilares principais norteadores da gestão. 

    É a ausência do cumprimento desses princípios que surge o descrédito quase que 

total do Serviço Público, cuja filosofia da eficiência, da eficácia e efetividade se encontra 

degradada, cedendo lugar a exploração antidemocrática, exemplificando a deficiência 

principalmente no segmento da Saúde Pública. 

 A ação estatal apesar de grande é ineficaz, as instituições públicas se 

desorganizaram, a gestão pública foi colocada a serviços de manobras e perseguições 

políticas e de interesses     escusos de grupos e partidos, gerando dessa forma, atraso de 

ordem desenvolvimentista no campo social e econômico em nossa terra. 
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   Falta seriedade, compromisso com a verdade, responsabilidade, transparência, 

participação da sociedade, espírito público e ética. Se beneficiar-se de modernas 

tecnologias sem políticas administrativas coerentes.  

    Aumentou o efetivo de servidores efetivos sem um planejamento adequado 

através de um Plano de Cargos e Salários e ainda superlotou a administração com 

apaziguados políticos que na sua maioria só fazem locupletar com os poucos recursos 

públicos gerando assim a política salarial desastrosas, não observando valores de mercado 

de trabalho e sequer respeita a lei sobre salário profissional. 

    Há sonegação de dados e informações, exatamente para esconder, os expedientes 

indefensáveis de toda ordem como casos de acumulações ilegais, contatos com 

prestadores de serviços sub-reptícios, os quantitativos exatos de contratados e 

“recibados”.  Existe um clima de opressão sobre o funcionalismo público incontestável. 

   O Governo Democrático, Popular e Socialista com os professores LUCIANO 

BORBA e RUDIVAL MOTA, propõe-se as seguintes ações: 

 Criação e instalação do processo de Zoneamento Administrativo Participativo 

(ZAP) com intuito de agilizar as ações administrativas na busca da eficiência e 

eficácia; 

 Promover estudos visando ao reordenamento da máquina administrativa; 

 Participação da sociedade no planejamento e execução as ações de governo; 

 Eliminação de superposições, duplicidade e conflitos nas esferas do poder; 

 Instituição de um sistema de efetiva coordenação com a produção de agilidade aos 

atendimentos ao público; 

 Prática de administração de pessoal com total transparência, tratar o servidor 

público com dignidade, respeitando-lhes a condição de ser livre, “o servidor é 

público” e não do gestor de plantão; 

 Reconhecer o direito de sindicalização do servidor público como uma conquista 

para o fortalecimento político da classe; 

 A concretização de convênios/parcerias com instituições dos segmentos de 

educação, pesquisa, extensão visando dinamizar a máquina pública nos seus 

planos de ação; 

 Restaurar a dignidade profissional do servidor através do estudo e implantação de 

uma política de cargos e salários através do PCS onde no mínimo 60% dos cargos 

comissionados supervisores serão preenchidos por funcionários efetivos; 
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 Desenvolver programas sociais em benefícios do funcionalismo como nutrição, 

lazer, orientações profissionais/capacitação; 

 Criar mecanismo que estimulem a dedicação ao trabalho, elimine funções 

supérfluas e racionalizem o emprego de recursos humanos; 

 Implantar programa de Sistema Integrado de Programação (SIP) e Controle e 

Informação de Gestão (CINGE) disponibilizando todas as informações contábil 

possibilitando efetiva gestão pública; 

 A formação de um Secretariado embasado capacidade técnica, na área, com a 

criação de instrumentos de quarentena onde o mesmo aceitará a condição de não 

se candidatarem no final do exercício do cargo; 

 Concurso público para a função de Controlador Externo com a finalidade de 

eliminar a relação hoje existente de obediência; 

 Criação da Carreira da Procuradoria Pública Municipal com preenchimento 

através de Concurso Público; 

 Implantação do programa de Segurança do Trabalho com a criação da carreira de 

Técnico de Segurança do Trabalho; 

 Reformulação da Ouvidoria Geral dando de fato existência com independência, a 

qual poderá ser eleita através de representações populares, tendo de fato um papel 

de ouvir, buscar soluções e encaminhar a quem de direito as respostas; 

 Acesso às informações de todas as atividades de gestão por parte dos funcionários, 

dos cidadãos e cidadãs, as entidades representativas; 

 Utilização da ferramenta de informática nos organismos geradores de programas 

especiais de interesse social – educação, saúde, emprego. 

 Fortalecimento de todos Conselhos Municipais através da total independência, 

capacitação dos Conselheiros, viabilização da Central dos Conselhos com todo 

apoio logístico; 

 Implantação de um Programa de Gestão da Qualidade, com o intuito de detectar 

e eliminar falhas de execução do planejamento, tornando o mesmo eficaz e 

eficiente; 

 Implantação de um programa de Gestão de Processos como ferramenta de 

melhorias contínuas. 
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    Decisão das prioridades de ação da prefeitura e do orçamento pela própria 

população, em um grande congresso, com delegados eleitos em assembleias por toda a 

cidade, a ser realizado no primeiro ano de gestão. Este congresso deverá reunir 

representantes da própria população mobilizada e especialistas para construir um; plano 

para a cidade para os próximos 15 ou 20 anos. Colocar o conhecimento técnico, o 

planejamento e a mobilização social como guias da gestão. Os planos e prioridades 

aprovados serão encaminhados ao legislativo municipal, a quem será exigido o respeito 

às deliberações da população reunida em assembleias e no congresso. Criação de 

conselhos populares para discutir os planos da prefeitura e as demandas específica.  

 

 

 

 


