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Apresentação 

O Partido dos Trabalhadores tem um grande legado de transformações 
para melhor da vida de milhões de brasileiros, a partir das inúmeras experiências 
desenvolvidas nos governos municipais, estaduais e nacional. 

Criado na pequena Icapuí, no Litoral Leste do Ceará e tornado referência 
nacional a partir da grande metrópole Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a 
experiência inovadora do “Orçamento Participativo” mostrou que o chamado 
“Modo Petista de Governar” faz uma grande diferença, com a inversão de 
prioridades, a transparência e a participação popular e o desenvolvimento 
sustentável.  

Os governos democráticos-populares do PT nos mais diversos municípios 
brasileiros formularam políticas locais transformadoras a partir da compreensão 
que de esse é o mais importante espaço de democratização da ação pública, uma 
vez que é ali que a vida cotidiana acontece.  

É o município o locus privilegiado de construção da cidadania, 
considerando-se esta como um forte espaço de inclusão social e superação de 
desigualdades de toda ordem, sejam econômicas, sociais, culturais, de gênero, 
raça, orientação sexual ou religiosa. É com esse olhar que se torna fundamental 
trabalhar o planejamento da cidade, da sua construção e afirmação. 

Para tanto, partimos de três eixos centrais norteadores de um governo que 
promova a cidadania: a democratização da gestão que se concretiza na 
transparência e participação popular; a inversão de prioridades, compreendendo 
as pessoas como o centro da elaboração e realização de políticas públicas 
inclusivas e de garantia de direitos; o desenvolvimento local sustentável como 
fator de geração de trabalho, renda e promoção da igualdade social, que garanta a 
permanência das mudanças. 

 

 

 

 

 



I) DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 

A transparência e a participação popular pressupõem a existência de 
canais formais e institucionais para este fim, bem como para o diálogo cotidiano 
com as várias necessidades de construção da cidade.  

Neste sentido, é fundamental garantir A participação popular em todas as 
gestões petistas, que se torna ainda mais relevante em um contexto de golpe e 
retrocessos, sendo um dos instrumentos para dar voz à resistência.  

Para tanto, algumas ações básicas de transparência e participação popular 
são possíeis, de imediato, como a criação e implantação do Orçamento 
Participativo; a criação e/ou fortalecimento de Conselhos de Participação Popular, 
a organização e  realização de Conferências Populares de Políticas Públicas para 
as diferentes áreas do governo, em articulação com os movimentos sociais,  e o 
incentivo e apoio à organização coletiva dos diversos segmentos sociais, como 
instrumento de transformação de suas vidas, das vidas de suas famílias e das 
vidas de suas comunidades; 

II) INVERSÃO DE PRIORIDADES 

As administrações públicas tradicionais têm se pautado, na maioria das 
vezes, por ações espetaculares, de grande visibilidade, buscando apenas impacto 
junto à opinião pública, no sentido de consolidar apoios pessoais e eleitorais 
futuros.  

O Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação e nas suas primeiras 
investidas na administração pública, tem buscado inverter essa lógica, pautando-
se pela concretização de políticas setoriais e gerais, geradoras de cidadania, que 
vão desde a busca do combate à miséria e à exclusão social até a criação de 
processos crescentes de participação cidadã e de novos procedimentos de 
gestão. 

Sabemos que o acesso à saúde, educação, cultura, lazer, esporte, moradia, 
alimentação, segurança, entre outros, são direitos fundamentais para a cidadania 
efetiva. Nas gestões petistas, tendo como exemplo maior, os governos de Lula e 
de Dilma, essas áreas foram destacadas com programas que mostraram a efetiva 
transformação que os investimentos promovem na vida das pessoas. Nesse 
sentido, queremos, no nível municipal, criar e fortalecer as políticas públicas que 
promovam a justiça e a igualdade social. 

Nas áreas básicas podemos citar algumas ações importantes como 
fortalecer a rede municipal dos serviços de saúde e a integração intermunicipal, 
racionalizando recursos financeiros; o fortalecimento dos conselhos e a realização 



das conferências de saúde, para que seu papel de formulação de políticas seja 
orientador das políticas para o setor. Podemos pensar numa versão municipal do 
programa Mais Médicos para trazer profissionais de saúde para atendimento da 
atenção básica. 

Na área da educação, é importante o fortalecimento e a ampliação da rede 
municipal de escolas, com implantação gradativa do ensino de tempo integral, a 
valorização da carreira docente e realização de um programa de formação 
continuada para os professores da rede municipal, sob o tripé salário, carreira e 
formação. 

Na área da cultura, um setor pouco apoiado aqui no nosso município, se faz 
necessário estimular e valorizar a produção cultural local criando um circuito de 
arte e cultura, integrando espaços de convivência e manifestações artísticos-
culturais. 

Outra área muito sensível é a segurança publica que precisa de uma 
atenção especial e de um forte envolvimento de toda a população. Uma primeira 
medida seria, por exemplo, a criação do Plano Municipal de Segurança Pública 
com a participação popular e a criação de Conselhos Comunitários de Segurança 
Pública; 

Enfim, em todas as áreas se faz necessário a efetiva decisão política de 
ouvir nossa população e estabelecer prioridades para o desenvolvimento social. 

 

 

III) DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 

O PT vem construindo uma lógica de governo que supera as ações 
espetaculares, que não se restringe aos limites de cada mandato em particular, à 
sedimentação de políticas cuja maturação vai além de quatro anos, criando pontos 
que impeçam retrocessos nessas políticas e visando a busca de novos patamares 
de serviços públicos e de gestão, bem como o fortalecimento das comunidades. 
Isso exige uma cultura de planejamento, articulação de políticas, eficiência e 
racionalidade da máquina pública e controle social de governo, com transparência 
e eficácia capazes de promover e garantir o desenvolvimento humano, social, 
político, cultural e econômico de todos os cidadãos e cidadãs.  

O desenvolvimento local sustentável é estratégico para termos uma 
economia justa, que respeite todas as formas de vida e garanta a manutenção da 
vida humana, integre políticas públicas que prezem pela garantia e soberania do ar, 



da água, dos minérios, fauna e flora, pela soberania alimentar e o desenvolvimento 
da agroecologia, visando garantir a produção de alimentos saudáveis a partir de 
conhecimentos tradicionais e científicos, apontando para novas formas de 
produção, na perspectiva de superação do capitalismo, constitui-se em referência 
para o que apontamos como sendo uma nova sociedade, orientada pelos valores e 
concepções do que definimos por socialismo democrático. 

Sabemos que cerca de 90% dos orçamentos municipais são gastos com 
saúde educação e assistência social, incluindo aí atividades meio e fim. Quanto à 
economia, este tema em geral é atribuído a responsabilidade aos governos 
estaduais e federal. Cabe, entretanto, lembrar que as demandas das pessoas ou da 
comunidade existem e são atendidas no território municipal, possuem endereço.  

A economia precisa ser incorporada nas preocupações cotidianas dos 

governos municipais, em especial com o objetivo de melhorar o ambiente de 

negócios e competitividade das cidades na atração de empreendedores e 

investimentos. Por exemplo, diminuir o tempo para abrir e fechar um 

empreendimento é um fator de melhoria do ambiente de negócios e 

competitividade entre territórios. Uma cidade saneada, bem iluminada e 

pavimentada com qualidade também são fatores dessa natureza.  

A ainda as atividades econômicas chamadas de vizinhança - armarinhos, 

padarias, açougues, mercearias, sapatarias - que abrem para "rua do comércio" 

que são os centros comerciais de bairro ou das cidades. Essas atividades 

comerciais estão presentes em todas as cidades independente do porte de cada 

uma:  pequenas, médias ou metrópoles. 

A gestão e o financiamento do desenvolvimento precisam ser criativos.  Para 
tanto, precisamos fazer bem com que temos. Assim é preciso o inventário dos 
recursos sociais, culturais, ambientais econômicos, financeiros, administrativos 
existentes no município com o objetivo de avaliarmos o potencial do conjunto destes 
recursos no sentido de otimizá-los e transformá-los em capital econômico, político 
e social 


