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PROGRAMA DE GOVERNO 
COLIGAÇÃO “A VITÓRIA É DO POVO” 

 

INTRODUÇÃO 

...E o que foi feito é preciso conhecer/Para melhor 
prosseguir…(Fernando Brant, Márcio Borges e Milton 
Nascimento) 

 

O Estado-nacional brasileiro organizou-se historicamente como República Federativa. 
No entanto, na maior parte da história do País, a relação entre a União e os municípios foi 
marcada pelo excesso de centralização. Desse modo, os municípios foram tratados não como 
protagonistas da elaboração e execução de políticas públicas, mas como espaços para a 
acomodação de interesses políticos e econômicos de elites regionais e locais. 

Historicamente, a autonomia municipal foi enunciada na letra da lei, mas não foi 
efetivada na prática política. De um lado, os municípios dependiam financeiramente dos 
governos federal e estadual e só obtinham verbas se os apoiassem; de outro lado, o governo 
federal dependia eleitoralmente dos municípios e por isso conferiam certo poder de mando 
aos chefes locais. Esse círculo vicioso enraizou práticas antidemocráticas e autoritárias na 
cultura política nacional. 

Enquanto a relação entre o governo federal e o municipal baseava-se no fisiologismo, 
ou seja, na troca de apoio que favorecia ganhos pessoais para certa camada da elite, a 
relação entre o governo municipal e a base eleitoral pautou-se pelo clientelismo, a troca de 
favores que ampliava o poder pessoal daquela mesma camada da elite. Como esse circuito 
sempre culminou na ampliação de lucros e poderes de um pequeno grupo, a administração 
pública foi tratada como atividade privada. Esse patrimonialismo – o trato do patrimônio 
público como propriedade privada – tanto impediu quanto atrasou a ampliação da noção de 
cidadania, a promoção de direitos e a implementação de políticas públicas que fossem 
capazes de concretizar direitos. 

(A Construção do Modo Petista, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias para Vencer) 



Buscando modificar essas práticas, que cerceiam as políticas municipais de 
governarem com autonomia e com vistas à realidade da população local, o Programa de 
Governo, aqui proposto, apresenta um trabalho coletivo voltado a grandes transformações 
e qualidade de vida a todos os moradores de Ponta Porã. Incorporamos em nossa discussão 
o conhecimento acumulado de experiências que caracterizaram o Modo Petista e essas 
contribuições inserimos ao nosso texto destacadas em itálico. 

1. APRESENTAÇÃO 

Os governos petistas se ocuparam de pensar as cidades compreendendo-as como o 
lócus da vida social. O PT colocou atenção e diligenciou esforços junto aos governos 
estaduais e federal para a solução integrada de problemas. Nas regiões metropolitanas, o 
PT impulsionou experiências voltadas à ação articulada entre cidades para o 
desenvolvimento econômico, o saneamento, a moradia, o transporte e circulação, a 
educação, a saúde, entre outras questões. 

As contradições estruturais e políticas que se revelaram nas experiências de governo 
fizeram com que o PT também buscasse tornar explícitas para a população – especialmente 
nos canais de participação popular criados em cada cidade – as limitações e conflitos 
existentes nos municípios. Tais conflitos se estabeleceram muitas vezes por força de políticas 
estaduais e federais conservadoras, expressando os diferentes interesses em disputa nos 
municípios (comerciantes, mercado imobiliário, grande capital e trabalhadores). 

A partir das experiências de governo, da reflexão e elaboração no âmbito do partido, 
progressivamente, prefeituras petistas buscaram impulsionar políticas integradas de 
desenvolvimento regional em diferentes pontos do País. 

Assim, tendo como referência as diretrizes partidárias do projeto democrático-popular 
para o Brasil, inserido na perspectiva estratégica de construção do socialismo democrático, 
os governos petistas empenharam-se em ampliar a cidadania: fazendo cumprir 
responsabilidades, garantindo direitos, ampliando direitos (entre os quais o direito à própria 
cidade), ampliando a consciência social sobre eles (como parte da luta pela construção de 
outra hegemonia no país), e impulsionando a auto-organização e a participação política da 
sociedade, especialmente dos trabalhadores e trabalhadoras e de setores excluídos, o que 
foi sendo definido como participação cidadã.  

(A Construção do Modo Petista, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias para Vencer) 

Nosso Plano de Governo para 2021-2024 foi construído respeitando essa experiência 
acumulada pelo nosso partido. Nosso ponto de partida foi conhecer e compreender nossa 
contribuição nas gestões que ocupamos nas esferas municipal, estadual e federal e 
organizar discussão com diversos setores para traduzir esses princípios e experiências em 
metas para a administração de novas necessidades apontadas nesse momento para o 
município de Ponta Porã. 

1.1  Apresentação aos cargos de Prefeita e Vice-prefeito 
 

CANDIDATA A PREFEITA:  Professora VITÓRIA ELFRIDA ANTUNES,  Nasceu 

em Ponta Porã em 15/11/1952, (68 anos),  batizada em na Primeira Igreja Batista  



de Ponta Porã, divorciada, mãe de Quatro filhos, quatro netos. Graduada em 

Pedagogia e Especialista em Educação pela UFPR. Lecionou e dirigiu várias 

Escolas em Ponta Porã.  
 

CANDIDATO A VICE Prefeito:  Isaque Duarte Gossi, 31 anos, Nascido em 

Nova Andradina, veio para Ponta Porã no ano 2000, Formado em Ciências 

Contábeis pela UEMS, Auditor Independente e  Pós Graduando em Coaching e 

Liderança pela UCDB.  
 

 

1.2 Apresentação do Plano de Governo 
 

O município constitui-se, potencialmente, no mais importante espaço de 
democratização da ação pública,  também 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. A identidade cidadã, para configurar-se, pressupõe que haja um 
profundo processo de diálogo entre a administração pública e quem vive a cidade no dia a 
dia, em cada uma de suas especificidades. A participação popular e cidadã pressupõe 
existência de canais formais e institucionais para este fim, bem como para o diálogo 
cotidiano com as várias necessidades de construção da cidade.  

(Diretrizes e Eixos Conceituais Comuns ao Modo Petista de Governo e de Atuação 
Parlamentar, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias para Vencer) 

Dessa forma, o Plano de Governo já é um desses canais, é uma forte base, já 
introduzida, para que projetos de construção coletiva e/ou diálogo possam se fazer presentes 
antes, durante e depois de governos, mantendo-se na pauta diária dos cidadãos. 

2. APRESENTAÇÃO DOS EIXOS E METAS DE GOVERNO 
 

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. É importante que essa agenda 
seja identificada, nas ações do executivo e do legislativo, como Agenda do PT. 

Considerando os padrões de integração e articulação das políticas públicas 
implantados nos governos do PT e os desafios em cada município, apontamos a necessidade 
de elaborar os conteúdos dos Programas e Planos de Governo e das Propostas de Mandato 



Parlamentar orientados pelas diretrizes e eixos conceituais comuns do Modo Petista, 
organizadas nos eixos: 

● Gestão Ética, Democrática e Eficiente; 
● Participação Popular e Cidadã e Controle Social; 
● Desenvolvimento Urbano e Rural nos Municípios e Direito à Cidade; 
● Políticas Sociais e a Realização de Direitos (Segurança, Educação, Saúde, Cultura, 

Mulheres, Juventude, LGBT, Combate ao Racismo).  

(Diretrizes e Eixos Conceituais Comuns ao Modo Petista de Governo e de Atuação 
Parlamentar, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias para Vencer) 

 
2.1 Gestão Ética, Democrática e Eficiente 

O esforço de governar é normalmente centrado na definição do que fazer e para quem. 
É muito comum que se deixe em segundo plano o como fazer. 

  O ato de governar precisa avançar na dimensão do como fazer, criando canais de 
participação na sua formulação, monitoramento e controle social, através da participação 
popular e cidadã, com espaços de participação social, conselhos, comitês, fóruns. 

 Este novo modelo deve ter como principais diretrizes: 

● Instituir uma gestão democrática;  
● Garantir uma gestão ética e transparente, que seja capaz de transformar a relação 

entre o Estado e a Sociedade; 
● Reconstruir a capacidade institucional e gerencial do Estado; 
● Estabelecer uma gestão inovadora, capaz de prestar melhores serviços e promover 

políticas públicas eficazes para realidade do município; 
● Buscar permanentemente a qualidade do gasto.  

(Eixo Gestão Ética, Democrática e Eficiente, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias para 
Vencer)    

2.1.1 Gestão Democrática   

O fortalecimento da participação popular ocorrerá com a implantação do Orçamento 
Participativo, como política de participação popular, implantado na grande maioria das 
prefeituras governadas pelo  PT (São Paulo, Santo André, São Bernardo, Porto Alegre, 
Mundo Novo, ...). Além desse importante instrumento, propomos o fortalecimento do 
funcionamento dos conselhos de representação em todas as áreas de atuação da 
administração municipal. 

O processo participativo, em que políticas públicas e serviços são moldados em 
conjunto com quem os usa e de acordo com suas necessidades, produz ganhos em três 
dimensões. Primeiro, melhora a qualidade e eficácia ao obter resultados mais próximos à 
demanda. Em segundo, a utilização de mecanismos de cooperação (coprodução) e cogestão 
agregam novos recursos e ideias vindos da população participante. Por fim, não menos 



importante, trata-se de empoderamento da sociedade civil, elemento fundamental de 
fortalecimento da democracia.     

Além disso, a participação dos setores sociais diretamente interessados na elaboração 
e execução das políticas públicas contribui para disputar junto à sociedade as concepções e 
valores que constroem a cultura de direitos e cidadania.   

Esta não é uma tarefa fácil, uma vez que o clientelismo e a expectativa de obter 
privilégios na relação com o governo é muito enraizada em nossa sociedade. Por isso mesmo, 
o programa de governo deve ser um instrumento para tornar claras as posições e buscar 
construir hegemonia em torno delas.   

É muito importante mostrar que a interlocução do governo com os diferentes 
segmentos sociais, por meio dos canais de participação e do controle social, contribuirá para 
a discussão dos interesses em conflito e para a democratização do acesso e qualidade das 
políticas.   

Para tanto, será preciso dialogar com os vários segmentos da sociedade em cada área, 
respeitar e valorizar a existência de conselhos e outros mecanismos de controle social e dotá-
los de infraestrutura e recursos orçamentários próprios.   

2.1.2 Gestão Ética e Transparente  

Há muito a sociedade brasileira vem exigindo uma nova ética nos governos, uma nova 
forma de administrar, com mais responsabilidade, mais transparência e voltada à 
concretização dos direitos e das garantias fundamentais.  

Essa nova ética é composta por vários aspectos, e o combate à corrupção é certamente 
o mais forte deles, mas não podem ser esquecidos outros, como a transformação da relação 
do Estado com a sociedade, a forma de garantir a governabilidade e como são tratadas as 
populações mais vulneráveis. A administração 2021 - 2024 tem que conferir grande 
importância a todos esses aspectos. 

a. Combate à corrupção   

A corrupção impede o crescimento econômico, social e cultural; destrói a democracia, 
a aplicação da lei e violenta os direitos fundamentais do ser humano.  

No mundo todo, multiplicam-se os estudos sobre as causas, os efeitos, as formas de 
prevenir e de combater a corrupção, que deixou de ser um tema proibido. O assunto passou 
a figurar na pauta principal de preocupação dos governos e organismos multilaterais. Na 
sociedade civil, a corrupção é o problema mais citado pela população em todas as pesquisas.  

Diante da pressão social por mais eficácia na apuração de desvios e pelo maior 
controle sobre os recursos públicos, é necessário enfrentar o problema sob uma nova 
perspectiva, trazendo a sociedade brasileira para a posição de parceira ativa e indispensável 
a essa tarefa de enfrentamento de interesses e hábitos tão arraigados e alimentados 
durante séculos de impunidade. Para que isso ocorra, é importante o incremento da 
transparência pública e do estímulo ao controle social.   



Cada administração deve ter um órgão governamental específico, devidamente 
estruturado, com a missão de desenvolver e implementar estratégias de combate à 
corrupção e à impunidade, visando ao aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle 
da gestão pública.  

Se não há dúvidas que o combate à corrupção é muito importante, também é 
necessário ter cuidado para que os mecanismos de controle não inviabilizem a prestação de 
serviços.    

A linha de atuação do órgão de controle deve ser a de auxiliar o gestor a evitar erros e 
prever, entre outras, as seguintes ações:  

● Levantamento e avaliação de todas as ações de controle, auditorias e fiscalizações, 
concluídas e em curso, de modo a priorizar as medidas corretivas cabíveis e, assim, 
oferecer resposta rápida às expectativas e demandas da população;  

● Articulação com os demais órgãos de combate à corrupção, como Ministério Público, 
Polícia Federal, tribunais de contas;   

● Criação de norma específica para a apuração dos casos de pequenos danos ou 
extravios, possibilitando que se direcione o foco para matérias de maior relevo e com 
sinalização de prejuízos de maior monta;   

● Disponibilização, pelo Portal da Transparência, de informações sobre planejamento, 
orçamento e monitoramento de ações, as despesas realizadas, às informações 
socioeconômicas e quaisquer outras que tornem mais efetiva a participação da 
população na fiscalização e na avaliação da execução dos programas governamentais 
e da aplicação dos recursos públicos;  

● Definição, como meta de atuação do órgão, a contribuição para o avanço e melhoria 
da gestão, colaborando para o aprimoramento das práticas e separando de maneira 
clara atos dolosos de procedimentos que precisam evoluir nos controles e processos.  

b. Transformar a relação entre estado e sociedade  

Um novo modelo de gestão deve considerar os vários aspectos da relação do Estado 
com a sociedade, de forma que ela seja sedimentada na democracia, na participação, no 
tratamento ético de todos, especialmente das minorias.  

Essa transformação implica em:  

● Atenção no processo de governabilidade, buscando entender limites, possibilidades e 
correlações de força entre as várias instâncias de poder (Legislativo, outras esferas do 
Executivo e Judiciário) e a sociedade organizada;  

● Para a gestão 2021 - 2024, a governabilidade envolve negociação em torno de 
compromissos públicos, transparentes e o Programa de Governo, reconhecendo nos 
aliados e outros interlocutores – nem sempre aliados – pontos comuns de avanço e de 
compromisso público;  

● Estímulo à corresponsabilidade da sociedade no financiamento do município, 
pensando coletivamente como conseguir os recursos orçamentários para enfrentar a 
redução da capacidade financeira da Prefeitura e o aumento das demandas por 
políticas públicas; 



● É preciso garantir o cumprimento de deveres de cidadania (por exemplo, pagamento 
de impostos e taxas), dividindo com a sociedade o debate sobre formas de buscar, 
gerar e potencializar recursos públicos, bem como alternativas de concepção e 
desenvolvimento das políticas públicas, para garantir vida digna a todas e todos;   

● No quadro corrente, face aos mecanismos criados pelo atual Governo Federal, como a 
imposição de teto de gastos públicos, que impactam nos repasses federais para as 
políticas públicas, além do desmonte de muitas das políticas sociais, inclusive 
apontando para sua privatização, coloca-se a necessidade de se buscar inovações no 
financiamento e oferta desses serviços, bem como o enfrentamento de novas agendas 
que dialoguem com outros aspectos do desenvolvimento humano e social, como é o 
caso da política ambiental, da segurança alimentar etc.;  

● A implementação da gestão integrada é um instrumento importante frente à crescente 
pressão por melhor atendimento e mais investimentos com menos recursos 
disponíveis. Esse conceito contribui para a eficácia, a eficiência e o alcance dos 
objetivos de uma organização, por meio da sistematização de processos, da integração 
de sistemas de informação, organização e comunicação, e da consolidação de canais 
de participação com a sociedade;  

● Superação do sexismo, racismo, lgbtfobia e xenofobia e como uma questão de caráter 
ético – considerando que o racismo e o sexismo são estruturantes da desigualdade na 
sociedade brasileira e que, sem sua superação, não há sociedade justa, democrática e 
igualitária; 

● O modelo de gestão deve pressupor garantia de igualdade entre homens e mulheres, 
racial, pessoas com deficiências, imigrantes, indígenas e todos os grupos étnicos;  

● Erradicar o nepotismo, proibindo a nomeação de parentes, de cônjuge, companheiro 
ou parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau de parentesco, para cargos, 
empregos e funções de confiança, chefia ou assessoria; 

● A defesa e garantia do Estado Laico é das tarefas mais importantes nesse momento, 
tendo em vista o crescimento da interferência religiosa nas políticas públicas. É 
importante que o prefeito e a prefeita, o vereador e a vereadora do PT assinalem, no 
governo e no mandato parlamentar, o respeito às convicções e aos seguidores de 
qualquer religião, bem como dos ateus e agnósticos. A separação e a independência 
entre Estado e instituições religiosas devem ser estritamente observadas pelos 
governos e mandatos parlamentares petistas. 

 

c. Livre acesso à informação  

A Lei de Acesso à Informação (LAI), aprovada em 2011 pela Presidenta Dilma, garantiu 
o direito de livre acesso à informação, previsto nos Artigos 5º e 220 da Constituição de 1988.  

A LAI estabelece a transparência e a disseminação de conteúdo relevante sobre as 
instituições públicas à população. É um instrumento de prestação de contas e transparência 
do governo, que deve disponibilizar mecanismos que possibilitem a qualquer pessoa, jurídica 
ou física, o acesso a dados públicos – Serviços de Informação ao Cidadão (SIC).   

É importante, para uma gestão democrática, implantar e aperfeiçoar os Serviços de 
Informação ao Cidadão, além de ampliar e qualificar os conjuntos de dados disponibilizados 



pelos órgãos num Portal de Dados Abertos. Os sites de órgãos municipais devem apresentar 
uma seção específica para disponibilizar essas informações. 

Vale lembrar que o descumprimento da LAI e dos preceitos do livre acesso à 
informação, previstos na Constituição Federal, pode resultar em denúncia ao Ministério 
Público Estadual e à Câmara de Vereadores.  

Para intensificar a chamada transparência ativa, o município deve estimular e dar 
apoio aos seus órgãos na efetivação de Planos de Abertura de Dados, inclusive em formatos 
que permitam o acesso automático e facilitem o reuso das informações disponibilizadas em 
benefício da sociedade.   

Essa é uma estratégia fundamental, especialmente para a abordagem de Cidades 
Inteligentes, para estimular parcerias e o desenvolvimento de aplicações que facilitem a vida 
do cidadão, como nos exemplos de parquímetro eletrônico, informações sobre rotas e 
horários de transporte, entre outros.  

A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor para órgãos públicos em 2020 e deve 
ser observada nos esforços de proteção e transparência aos dados públicos do município, 
com especial atenção aos dados dos cidadãos e também àqueles gerados pelo governo na 
prestação de serviços e concessões (ex. trajeto dos ônibus e caminhões de lixo, semáforos, 
câmeras, iluminação, redes de gás, água, esgoto, águas pluviais, conectividade de telefonia 
e Internet, poluição do ar e ambiente etc.).  

(Eixo Gestão Ética, Democrática e Eficiente, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias para 
Vencer)   

2.1.3 Contexto atual brasileiro 

Estamos vivendo diversas rupturas que repercutem na política, na economia, na saúde 
pública e na oferta de serviços públicos, colocando desafios maiores para planejar a curto, 
médio e longo prazo. Procuramos observar o que está acontecendo, refletir coletivamente 
sobre consequências dessas novas realidades e propor caminhos para responder melhor, 
com o que dispomos, a dificuldades que esse momento traz na vida dos mais vulneráveis. 

a. Político 

Chegamos em 2020 enfrentando uma realidade que foi se configurando ao longo dos 
últimos 100 anos e vivemos tempos de muita incerteza. Tivemos um golpe de estado 
promovido por instituições que fizeram parte de um pacto democrático conseguido na saída 
da ditadura militar. Fruto desse pacto construímos partidos políticos e organizamos nossa 
democracia representativa. Nossa classe dominante participou desse pacto durante algum 
tempo, mas a partir de 2014 não aceitou os resultados vindos das urnas. 

Tivemos a partir de então a destruição da governabilidade do governo eleito, com a 
participação entusiasmada de diversos atores institucionais de nossa jovem e frágil 
democracia representativa. 

Estamos diante de nova rodada dessa democracia representativa debilitada e o 
mundo que temos pela frente não tem os mesmos instrumentos econômicos, sociais e 



institucionais. A indústria brasileira praticamente se resume a algum beneficiamento de 
produtos para exportação: carne, grãos, minérios, petróleo e outros. 

b. Econômico 

No momento atual, a economia de nosso município está estruturada em, agronegócio, 
produção de grãos, carne, e abate de gado, agricultura familiar, produção de hortifruti, mel, 
pequenos animais, leite e derivados, comércio para consumo local. Por conta da pandemia, 
estão muito prejudicadas as atividades hoteleiras, da gastronomia e a presença de 
estudantes de medicina e seu consumo. O agronegócio, atividade econômica que produz 
muita riqueza, ocupa pouca mão-de-obra e contribui pouco para os cofres públicos 
municipais na atual configuração tributária. 

Resultado de recente pesquisa feita pelo IBGE - PNAD contínua apurou que, pela 
primeira vez no Brasil, entre a população em idade de trabalhar, menos da metade está 
ocupada no mercado de trabalho formal e informal, isto é, o número de desempregados 
supera o número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho nas suas diversas formas 
(PEA - população economicamente ativa, IBGE, 2020). Além disso, quatro quintos da mão-
de-obra no Brasil está ocupada no setor de serviços, como atividades domésticas, de 
segurança, de plataformas digitais. Nossa atividade industrial enfraquecida é comparada, 
atualmente, àquela dos anos 1920. 

c.  Sanitário e social 

A pandemia também colocou em xeque a globalização e a fragilidade de cadeias 
produtivas para atender mercados distantes e diversos. O mundo da produção sofrerá 
transformações que ainda estão sendo configuradas. 

Nosso município tem algumas atividades econômicas importantes que ocupam 
grande parte de nossa mão-de-obra. O turismo de compras é o oxigênio do comércio, do 
setor hoteleiro e da gastronomia. Com a restrição de movimentação de pessoas, necessária 
na pandemia, muitos ficaram sem trabalho e renda. Os prognósticos são de que essa 
situação persistirá em 2021. 

Nosso município tem 20% de sua população no campo, grande parte ocupados na 
agricultura familiar, produzindo alimentos que não receberam apoio para sua 
comercialização de maneira a fortalecer economicamente esse setor. Uma parcela menor 
em população, mas expressiva em ocupação territorial, se dedica a produzir carnes e grãos 
para exportação. 

d. Propostas 

Um planejamento do poder público para o próximo período deve conter duas 
dimensões: ações enquanto perdura o risco sanitário e ações para o pós pandemia.  

Esse novo momento exige mais solidariedade e busca de soluções que organizem os 
diversos grupos que compõem nossa comunidade. O poder público pode contribuir para a 
organização de rede solidária para fortalecer os vínculos sociais e econômicos em nossa 
comunidade. 

Para esse primeiro momento, existem prioridades, tais como: 



Saúde - Implementar ações que garantam a toda população acesso ao saneamento, à 
atenção primária de saúde e à informação no que diz respeito ao combate ao 
coronavírus. Aos agentes de saúde, dar a garantia de EPIs para sua proteção e 
condições para a efetiva realização do seu trabalho. Para proteger a população na 
pandemia do coronavírus: fortalecer o trabalho das equipes de Saúde na Família,  
garantindo condições de trabalho e remuneração; garantir a oferta de kits reagentes 
para realização de exames; garantir a oferta de leitos de UTI de forma a proteger a 
população de possíveis danos à saúde causados pelo COVID-19; adotar um protocolo 
único de proteção à população, englobando aspectos como quarentena, 
deslocamentos, aglomerações, funcionamento de escolas, comércio etc.. 
Proteção social - Instituir Programa de Emergência Sanitária com cadastramento de 
todas as pessoas que estão sem renda nesse período, inserindo-as nos programas 
existentes de renda mínima; organização de grupos de famílias por local de moradia 
pela assistência social, sendo que os profissionais envolvidos tenham assegurados os 
Equipamentos de Proteção Individuais, EPIs; oferta de bolsa de alimentos adquiridos 
na agricultura familiar para famílias sem renda; organização de serviços comunitários 
e crédito social para os participantes do Programa. 
Economia - Para enfrentamento da crise econômica que assola o país e, por 
conseguinte, Ponta Porã, propomos: retomar investimentos públicos em projetos 
capazes de gerar empregos e dinamizar a economia, utilizando todos os mecanismos 
de financiamento ao alcance do município; retomar obras paralisadas por corte de 
recursos, contratando emergencialmente trabalhadores na execução de serviços 
públicos mais simples. 
Cultura - Implantar e delimitar áreas para a realização cultural ao ar livre em que sejam 
contemplados festivais de teatro, de música, de comida, de dança, eventos religiosos 
e outros, de modo a abranger diversos setores, a partir de propostas do Conselho 
Municipal de Cultura, respeitando as normas de biossegurança frente à pandemia. 
Educação - Disponibilizar durante  e no pós pandemia, em espaços públicos, acesso à 
internet para a população e estudantes da escola pública; durante a pandemia, 
manter um cadastramento atualizado de pais e/ou responsáveis de alunos da rede 
municipal, principalmente daqueles alunos de baixa renda, a fim de monitorar o 
encaminhamento das atividades, o acesso a elas e acompanhar se os pais e alunos 
estão conseguindo executar as tarefas (se sim ou não, e por que?) e de quais materiais 
estão necessitando para esse fim. Caso haja o retorno das aulas presenciais, priorizar 
o transporte seguro e com os devidos horários para se evitar aglomerações dos alunos 
de todos os níveis de ensino. Articular cooperação das instituições educacionais com 
a vigilância sanitária para desenvolvimento de projetos em apoio ao combate ao 
coronavírus  
 

2.2 Participação Popular e Cidadã e Controle Social 
 

Participação popular cidadã e controle social são conquistas obtidas a partir de 
demandas dos movimentos sociais e outros setores da sociedade organizados em torno da 
luta por direitos e melhores condições de vida. A Constituição Federal de 1988, marco destas 
conquistas democráticas, estabelece os princípios de participação da sociedade na 
elaboração, gestão e controle social das políticas públicas. 



● A participação cidadã e o controle social são poderosos instrumentos para superar a 
tradição clientelista e assistencialista que permeia a cultura política brasileira, 
responsável pela reprodução dos privilégios de poucos, em detrimento dos interesses 
da maioria da população. 

● O exercício da participação cidadã e do controle social favorece a constituição de uma 
cultura democrática baseada em direitos e, por isso, esses instrumentos são 
considerados fundamentais para a construção de uma esfera pública democrática, na 
qual possam ser associados direitos e responsabilidades dos cidadãos e cidadãs à ação 
qualificada dos setores do poder público no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. 

 (Eixo Participação Popular e Cidadã e Controle Social, Jornada Nacional de Formação PT, 
Ideias para Vencer) 

Diante dos preceitos legais é necessário o apoio aos trabalhos principalmente dos 
Conselhos de Controle Social, das Associações de Bairro e outros, para que estes possam, a 
partir de  suas representatividades, efetivamente criar uma cultura de participação popular 
mais atuante em nosso município.  

2.2.1 Gestão democrática 

Uma gestão democrática busca também revitalizar o Conselho da Cidade, onde os 
setores organizados da sociedade e as instituições possam dialogar com o governo municipal 
e colaborar na construção das políticas públicas, sobretudo na área da infraestrutura. 

Ainda, no âmbito dessa perspectiva, essa gestão visa promover uma discussão com a 
sociedade sobre reordenamento viário e o sistema de transporte coletivo, bem como 
fortalecer o pleno funcionamento dos Conselhos de Controle Social nas diversas áreas da 
gestão municipal, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho do FUNDEB, 
Conselho da Assistência Social, Conselho da Infância e Juventude, etc. 

2.2.2 Orçamento Participativo  

Como projeto de governo, propõe-se a implementação de um orçamento participativo 
para o município, um importante mecanismo de ampliação dos espaços democráticos em 
Ponta Porã. Atualmente, o governo municipal opera no âmbito de uma democracia de baixa 
intensidade, no qual os cidadãos e cidadãs pontaporanenses participam efetivamente 
apenas do processo eleitoral. 

Desse modo, seguindo a tradição das gestões do PT em priorizar o estabelecimento 
de mecanismos que permitam a participação efetiva dos cidadãos e cidadãs durante todo o 
período da gestão, e não apenas nas eleições, o Orçamento Participativo se apresenta com 
um instrumento relevante para esse fim. 

O Orçamento Participativo se configura como um processo de decisão de alocação dos 
recursos executados pela administração municipal em obras e serviços, a partir da decisão 
tomada pela população local em espaços de diálogo entre a prefeitura e a sociedade civil. 
Acredita-se que a partir da implementação de tal instrumento se possa estimular a maior 
participação da população de Ponta Porã no debate público e com isso estabelecer políticas 
de caráter mais democrático e inclusivo.   



Além disso, a proposta de um Orçamento Participativo também prevê a consolidação 
de um Projeto de Educação Fiscal, para crianças, jovens e adultos, em parceria com a Receita 
Federal e Receita Estadual, no intuito de conscientizar e politizar os cidadãos sobre a 
importância dos impostos e gastos públicos em seu cotidiano e além disso para poderem 
compreender o cenário fiscal oportuno para investimento em nossa cidade e região. 

2.3 Desenvolvimento Urbano e Rural no Município e Direito à Cidade 

Propomos fortalecer nossa economia local organizando e apoiando nossa agricultura 
familiar para abastecimento de nossa população, cadastrando a população que sofreu perda 
de renda para inserção em programas de renda mínima e buscar financiamento para ampliar 
acesso à moradia, saneamento para todos. 

A pandemia tornou mais agudos os problemas de nossa desigualdade social. Esse novo 
momento exige mais solidariedade e busca de soluções que organizem os diversos grupos 
que compõem nossa comunidade. O poder público pode contribuir para a organização de 
rede solidária para fortalecer os vínculos sociais e econômicos em nossa comunidade. 

Temos no Distrito de Nova Itamarati o maior Assentamento do Brasil, com uma 
população de pequenos produtores da agricultura familiar e de prestadores de serviços para 
essa população. Fato é que essa população sofre cotidianamente a falta de compromisso do 
poder público municipal para ouvir e agir para superação das carências dessa comunidade. 
Alguns dos seus moradores reuniram-se e elaboraram um conjunto de expectativas de 
solução para suas necessidades. Algumas estão fora da capacidade do poder público 
municipal, mas essa população espera que o poder local leve a outras esferas suas 
necessidades e que articule a execução no território. Suas expectativas e propostas foram 
inseridas em cada tema tratado para a Gestão 2021-2024. 

2.3.1 Economia solidária 

Existe um amplo espaço para a implementação da economia solidária no ramo da 
reciclagem, com a instauração de cooperativas autogerenciadas. 

A coleta seletiva de resíduos sólidos no município é praticamente inexistente. Há a 
necessidade de reeducação da população para descarte do lixo doméstico, bem como a 
capacitação dos catadores para fazer a preparação do lixo para reciclagem. Nesse sentido, 
propomos: 

● Fortalecer as cooperativas para destinação eficiente da produção nos assentamentos. 
● Ampliar e consolidar as feiras de produtos orgânicos no município. 
● Fornecer capacitação para os feirantes sobre as normas de comercialização de seus 

produtos, limpeza e descarte. 
● Promover cursos e/ou visitas em outros locais para intercâmbio de ideias sobre a 

reciclagem de resíduos sólidos e reaproveitamento dos orgânicos. 

2.3.2 Emprego 

Assegurar o emprego tem sido uma grande tarefa para o Brasil. Empregos formais que 
garantam direitos, ou empregos duradouros, ou com mão-de-obra qualificada, são alguns 
dos desafios que enfrentamos. Diante dessa constatação, nosso Plano busca fortalecer os 



nichos produtivos da cidade de Ponta Porã, como a agroindústria, o setor ervateiro, o 
turismo de compra e a construção civil. O investimento público em obras de infraestrutura 
e logística, além de atrair mais investimentos privados, gera uma série de empregos diretos 
e indiretos. 

No intuito de divulgar a cultura local e promover o turismo, buscamos criar um 
programa que  incentive a formação de feiras (de artesanato, de culinária) em lugares 
estratégicos da cidade aos fins de semana, período o qual a cidade recebe o maior número 
de visitantes. 

Também queremos: 

● Ampliar incentivos para o desenvolvimento do setor industrial do munícipio, grande 
fonte geradora de empregos. 

● Fortalecer e ampliar políticas de incentivo para micro e pequenas empresas. Com 
redes de parceria para qualificação, orientação e consultorias. 

● Apoiar as instituições para a implementação do Parque Tecnológico Internacional de 
Ponta Porã, que atenda não somente o setor agroindustrial mas o potencial de 
inovação do setor de serviço de alto valor agregado. 

Além desses pontos, nossa meta é a de ampliar os incentivos para que empresas 
contratem jovens em seu primeiro emprego através de: 

● Dedução de imposto para pequenas e médias empresas no município que 
contratarem jovens de 16 a 30 em seu primeiro emprego. 

● Ampliação das políticas de incentivo ao primeiro emprego com ampliação de vagas 
para estágios no poder público municipal. 

Ainda, propomos criar uma rede de apoio às mulheres que querem se inserir no 
mercado de trabalho, por meio de oficinas de qualificação.  

Discutir com Associação Comercial e com o Sindicato dos Comerciários o sistema de 
turnos de funcionamento do comércio com ênfase na carga horária, sendo que as horas 
excedentes deverão constar de convenção coletiva de trabalho entre sindicatos patronal e 
laboral. 

Para o Distrito de Nova Itamarati, temos como metas para o turismo: 

● A reativação da Linha de trem entre Ponta Porã e Itamarati; 
● Promover Festa para comemorar início do Assentamento com shows diversos, de 

talentos, de calouros, de danças, rodeios; promover feira de culinária no evento; 
● Promover Turismo Rural; 
● Organizar o Museu no Distrito Nova Itamarati, preservando elementos, depoimentos, 

fotografias e outros registros que mostrem para as futuras gerações a transformação 
da Fazenda Itamarati no Assentamento Itamarati. 

2.3.3 Assentamentos e pequenos produtores 

Distrito Nova Itamarati - Agricultura Familiar 



 Buscar parceria para implementar: 

● Dois espaços para feira do pequeno produtor, no Núcleo Urbano e na rodovia; 
● Agroindústria comunitária em vários pontos do Assentamento; 
● Fomentar produção de hortifruti em estufas; 
● Banco de sementes e adubos; 
● Mini abatedouro de frangos e gado; 
● Capacitação e assistência técnica aos produtores familiares; 
● Incentivo e capacitação aos grupos de produtores orgânicos; 
● Equipamentos para os grupos de agricultores organizados. 

Partindo-se da experiência do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 
propõe-se a ampliação da participação dos produtores locais no programa. Além disso 
propõe-se o fortalecimento do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), cujo objetivo é 
a compra de produtos oriundos da agricultura familiar,  a fim de destiná-los às pessoas que 
se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional, inseridas pela Assistência 
Social no Cadastro Único para acesso nos programas de amparo e renda. 

Temos hoje, para o fortalecimento da agricultura familiar, legislação federal que 
destina mínimo de trinta por cento dos recursos oriundos do FNDE para merenda escolar. O 
município de Ponta Porã tem também colocado recursos próprios para o custeio da 
merenda escolar. Propomos lei municipal para garantir que sejam destinados ,no mínimo, 
30% desses recursos próprios da merenda para a agricultura familiar.  

Propomos que as compras priorizem sempre a agricultura familiar local e que compra 
de outros fornecedores aconteça quando não haja produção local dos produtos para 
merenda escolar. 

Criação de projetos de assistência de capacitação gerencial e outras demandas do 
assentamento em parceria com as universidades. 

2.3.4 Serviços e infraestrutura 

Para a cidade de Ponta Porã, pretendemos: 

● Implantar um programa que vise universalizar a arborização e a jardinagem em toda a 
cidade (centro e bairros), incluindo os Distritos de Sanga Puitã, Cabeceira do Apa e 
Nova Itamarati; 

● Fomentar a utilização de energia solar nos equipamentos públicos, em especial nas 
escolas e nos postos de saúde; 

● Buscar recursos para ampliação da rede de esgoto atendendo a periferia; 
● Buscar recursos para asfaltamento no bairros mais periféricos, que ainda não estão 

contemplados; 
● Ampliar de dois para três dias os dias da coleta de lixo nos bairros. 

Considerando ser o Distrito Nova Itamarati distante da sede da cidade, 45 (quarenta 
e cinco) quilômetros, com aproximadamente vinte mil moradores em todo assentamento e 
a inexistência de próprios públicos definidos, especialmente na sede do Distrito, propomos: 

 



➔ Para o Distrito de Nova Itamarati 
● Criar duas rodovias Estaduais no Assentamento ligando o mesmo ao Distrito de 

Itahum e à Fazenda São Mateus; 
● Área de lazer com pista de caminhada e praça na Lagoa da Sede; 
● Reforma do Complexo esportivo e sua administração pelo município; 
● Iluminação dos espaços comunitários nos grupos do Assentamento; 
● Academia ao ar livre nos espaços comunitários; 
● Centro de Conviver que atenda a todos no Assentamento; 
● Asfalto e calçada no Núcleo Urbano; 
● Ampliação da Iluminação no Núcleo Urbano; 
● Montar no mínimo 2 patrulhas mecanizadas para manutenção das estradas, sendo 

compostas por 4 pás carregadeiras, 6 caminhões caçamba, 2 motoniveladoras, 1 
retroescavadeira e 2 rolos compressores; 

● Definição de área para cemitério; 
● Rodoviária; 
● Posto de combustível; 
● Horto florestal; 
● Centro de zoonoses; 
● Pleitear, junto a ENERGISA, escritório de atendimento presencial no Distrito de Nova 

Itamarati. 

 

➔ Para outros assentamentos: 
● Buscar recursos para a construção de praças de esporte, cultura e lazer e entregar às 

comunidades: PA (Projeto de Assentamento) Corona, PA Dorcelina Folador, PA Boa 
Vista, PA Aba da Serra, Aldeia Lima Campo, Aldeia Kokoy. 

2.3.5 Política habitacional 

Atuar junto aos Governos Estadual e Federal na busca de recursos para a construção 
de 365 casas por ano, totalizando 1.460 casas, uma por dia de mandato, para diminuição 
significativa do déficit habitacional.  

Na implantação de programa habitacional, assegurar atendimento conforme perfil 
populacional a fim de atender proporcionalmente jovens casais, mães solteiras, idosos, 
pessoas em situação de vulnerabilidade (Reassentamentos). 

Garantir moradia popular para mulheres chefes de família, prioritariamente aquelas 
em situação de violência. 

Propor e implementar incentivo à regularização fundiária urbana, promovendo a 
redução de custos e de burocracia. 

2.3.6 Trânsito e rede viária 

Na cidade e seus acessos: 



● Promover Reordenamento Viário (acessibilidade e mobilidade urbana) centro e 
bairros, incluindo uma solução técnica viável para os trevos na entrada norte e sul da 
cidade. 

● Buscar recursos para a implantação da Ciclovia NORTE/SUL, ligando o trevo da 
UFMS/UEMS à rua de acesso ao Conjunto Kamel Saad. 

● Articular com o Governo de MS a conclusão do ANEL VIÁRIO. 
● Revitalizar o acesso entre Sanga Puytã até IFMS, com via lateral pavimentada, 

calçamento e iluminação pública. 
● Articular com Governo de MS para construção de estrada marginal a BR 164, na 

confrontante com o Assentamento Itamarati/Dorcelina Folador. 
● Buscar recursos e articulação com Governo Estadual para a construção na MS-164 de 

Trevo de entrada do Bairro Independência e Conjunto Kamel Saad e Trevo de entrada 
do Frigorífico JBS Friboi. 

Quanto ao Distrito Nova Itamarati, buscar parcerias para fazer um/a: 

● Rotatória com passarela ligando as duas vilas; 
● Viaduto na entrada principal da vila; 
● Semáforo na entrada das vilas; 
● Lombada  e sinalização do Núcleo Urbano 

2.3.7 Centro da cidade 

Para a manutenção e/ou modernização do centro de Ponta Porã e bairros, propomos: 

● Revitalizar o centro da cidade, com acessibilidade e mobilidade, com ênfase na fluidez 
centro/bairro e bairro/centro. 

● Normatizar a utilização da calçada/passeio, espaço exclusivo para pedestres e 
cadeirantes. 

● Regulamentar a entrada/saída (circulação) de veículos pesados no centro da cidade. 
● Ampliar o oferecimento de estacionamento na Zona Central da Cidade (demarcação), 

bem como fomentar a implantação de estacionamentos privados por parte dos 
comerciantes. 

2.3.8 Transporte público 

O transporte público de qualidade é fundamental, principalmente para que 
trabalhadores, estudantes e a população das periferias tenham acesso a cidade como um 
todo. A oferta de um serviço de transporte público de má qualidade acaba resultando ou na 
utilização de meios de transporte inadequados, podendo oferecer riscos à vida das pessoas 
envolvidas, ou simplesmente na falta de acessibilidade para pessoas que deixam de circular 
pelo município. Isso faz com que esse serviço seja pouco utilizado, impossibilitando 
investimentos que busquem melhorias, causando assim, um ciclo vicioso de precarização do 
transporte público. 

Diante disso, se faz necessária a ação do poder público na melhoria da qualidade do 
transporte e incentivo a sua utilização, promovendo consulta sobre necessidades e 
regulamentando subsídios a pessoas de baixa renda. 



Propomos a revisão da concessão do transporte público com licitação da oferta, com 
exigência de modernização para benefício à população (oferta de ar condicionado e, 
principalmente, de acesso a cadeirantes). 

Distrito Nova Itamarati - Transporte Público: 

● Ampliar a oferta de mais viagens das linhas de ônibus para o Distrito  Nova Itamarati; 
● Promover a regularização do serviço existente de uber entre o centro da cidade e o 

Distrito  Nova Itamarati considerando manutenção, seguro de passageiros e idade da 
frota. 

2.3.9 Direito à cidade 

O direito à cidade, assim como todas as metas que apresentamos aqui, é preciso que 
a população defenda e atente à sua efetivação. É um direito que não pode passar 
despercebido. Sendo assim, pretendemos: 

● Sinalizar todas as ruas com indicativo dos nomes. 
● Implantar iluminação pública de qualidade com ênfase em material de baixo consumo 

para racionalizar o gasto com energia elétrica. 
● Promover junto com associações de moradores discussão sobre espaços de uso 

coletivo, calçadas, praças e terrenos públicos usados pela população em seu lazer. 
● Promover uniformização de calçadas, eliminando obstáculos desnecessários 

considerando as características de cada região da cidade, respeitando renda, usos e 
costumes, de modo a oferecer ao pedestre segurança para seu deslocamento.  

2.3.10 Regularização Fundiária do Distrito Nova Itamarati 

Promover a revisão da Legislação Municipal aprovada com participação popular, 
avaliando a possibilidade de entrega de títulos aos possuidores sem custos. 

2.4 Políticas Sociais e a Realização de Direitos 

Nossas políticas e nosso projeto de sociedade estão voltados à justiça social e à 
garantia de liberdade para todas e todos, inspirados pela perspectiva estratégica defendida 
por nosso partido, que é o socialismo democrático. O PT entende que a garantia de direitos, 
por meio da realização de políticas sociais, é essencial para diminuir os efeitos das 
desigualdades estruturais produzidas pelo capitalismo e melhorar a vida das pessoas. Ao 
mesmo tempo, é preciso contribuir para que construam consciência crítica sobre as razões 
das injustiças, bem como dos projetos políticos que as sustentam. 

Para a elaboração de programas e planos de governo e propostas de mandato 
parlamentar a partir das orientações do Eixo Políticas Sociais e a Realização de Direitos, é 
preciso que possamos discutir com a população o que são políticas sociais e por que as 
defendemos, em vez de ações pontuais ou espetaculares. Trata-se de apresentar políticas 
para garantir direitos, a partir da defesa da constituição, e não para vender serviços. 

A seguir, vamos pontuar alguns elementos importantes para o direito de qualidade de 
vida e cidadania, bem como as metas subjacentes e parte de nossa proposta de  governo. 



(Eixo Políticas Sociais e a Realização de Direitos, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias 
para Vencer) 

2.4.1 Segurança 

Ampliar a oferta de iluminação pública com led nas principais vias de acesso aos 
bairros de Ponta Porã, principalmente as usadas pelo transporte público. 

Distrito  Nova Itamarati: 

 Buscar parcerias para implantar: 

● Delegacia Polícia Civil; 
● Delegacia da Mulher;  
● Duplicação de pessoal e viaturas da Polícia Militar; 
● Implantar Corpo de Bombeiros; 
● Implantar o serviço da Guarda Municipal. 

2.4.2 Educação 

Retomamos, neste item, o conceito de Gestão Democrática - princípio preconizado na 
Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Orgânica do 
Município de Ponta Porã, Plano Municipal de Educação, assim como, base para a formação 
e desenvolvimento do cidadão desde a sua experiência escolar. Lembramos, com esse 
princípio, que a participação da comunidade escolar na gestão da escola é essencial na 
formação do cidadão. A Gestão Democrática envolve a existência e participação de 
conselhos escolares no processo decisório da unidade de ensino, bem como a garantia de 
eleição deste conselho pela comunidade escolar, como a eleição do(a) gestor(a) da unidade 
escolar. Propomos a regulamentação dessa meta em curto prazo, logo após a posse. 

Além disso, nosso Plano de Governo apresenta outras metas para a educação básica, 
tais como: 

Para a Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

● Criação do Centro Municipal de Apoio Especializado Interdisciplinar (CEMAE) -  
"projeto inovador que tem como objetivo atender alunos da rede municipal que 
apresentam dificuldades de aprendizagem ligadas aos aspectos cognitivos, 
psicossociais ou físicos. [...] O Centro é composto por uma equipe multi-
interdisciplinar com profissionais da área de fonoaudiologia, psicologia, nutricional e 
pedagógicas (com especialização em educação especial e psicopedagogia)" (SEDUC, 
Maringá - PR). Esse projeto já acontece em outros municípios e é uma vontade, 
NOSSA, para que também se efetive em Ponta Porã. 

● Priorizar recursos próprios para o término dos Ceinfs em construção desde o ano de 
2015, para atendimento da Educação Infantil tão necessária às crianças e aos pais 
trabalhadores de nosso município. 

● Ampliar o atendimento da Educação Infantil (de 0 a 3 anos) em tempo integral, 
visando assegurar esse direito da criança a essa etapa escolar. 

● Para ampliar a oferta de matrículas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
sabemos, pelos dados da Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP), que 



80% das escolas privadas de Educação Infantil tendem a não reabrir após a pandemia, 
o que aumentará a demanda em busca da escola pública. Também sabemos que 
crianças pequenas foram matriculadas em escolas distantes de sua moradia, 
prejudicando seu acesso, sua permanência e o desenvolvimento dos vínculos da 
escola com a família, tão necessários para o desenvolvimento pleno das capacidades 
cognitivas, afetivas e emocionais das crianças. Sendo assim, propomos: 

● avaliar cada situação para a oferta de matrículas na rede pública de nosso município, 
possibilitando  que a Educação  Infantil e o  Ensino Fundamental  sejam ofertados nas 
regiões mais próximas à residência desses alunos propiciando uma  participação e 
acompanhamento maior da família no desenvolvimento escolar dos alunos. 

● Considerando ainda as dificuldades encontradas na educação, na zona rural, 
principalmente no que se refere à Educação Infantil, propomos a implantação e 
implementação de uma creche na Vila Secador do Distrito   Nova Itamarati para 
atender às crianças residentes naquele Distrito.  

● Buscar nos próprios do Assentamento Itamarati espaço adequado para atendimento 
da APAE. 

● Considerando que os novos tempos trazem demandas tecnológicas, importantes à 
qualidade na formação do indivíduo, faz-se necessário a viabilização de insumos, 
como internet de qualidade às escolas, computadores para que os professores possam 
realizar seus planejamentos e participar de formação em sua área de atuação, assim 
como, a modernização das Salas de Tecnologia (onde houver) e criação destas salas 
nas instituições onde não existem, como na zona rural. 

Para a Educação de Jovens e Adultos, pretendemos: 

● o IBGE divulgou, em junho de 2019, a taxa de analfabetismo em nosso país. O Estado 
de Mato Grosso do Sul apresenta cerca de 5% de pessoas acima de 15 anos 
analfabetos. Acreditando que a educação além de um direito fundamental é 
indispensável  para que brasileiros e brasileiras possam exercer sua verdadeira 
cidadania, propomos a implantação e implementação  de Projeto de oferta de 
Educação de Jovens e Adultos por região da cidade, privilegiando locais periféricos 
e/ou grupos em situação de vulnerabilidade, em parceria com instituições ligadas à 
proteção social, educação,  saúde e trabalho. 

Para fortalecer outras etapas da educação: em atendimento aos jovens que cursam o 
Ensino Médio e Superior: 

● estabelecimento de relações que fortaleçam o município como polo universitário. 
● viabilização de uma sede para a Unidade da UEMS no Município. 

Demais projetos educativos: 

● "Alimentação saudável vai para casa" - o projeto visa incentivar, com um cardápio 
básico, aos pais e responsáveis que queiram trabalhar a alimentação saudável em 
casa. Todo os meses os pais e filhos/alunos podem participar de uma "feira 
comunitária oferecida em parceria com produtores de alimentos do município”, 
aprendendo receitas simples, trocando mercadorias e ideias e levando um cardápio 
básico para casa. A ideia é promover a alimentação saudável, ensinando e elevando a 
importância disso. 



● "Projeto jovem empreendedor/jovem cientista" - objetiva-se o trabalho conjunto 
entre professores e alunos, incentivando o cadastramento e testagem de 
possibilidades de projetos que tenham cunho empreendedor ou científico, nas 
diversas áreas, estimulando, desde a infância, a criatividade, a alfabetização científica 
e levando ideias que possam se efetivar futuramente na vida dos estudantes. O 
incentivo ao projeto viria também na articulação com empresas e instituições que 
pudessem financiar e orientar as propostas dos estudantes (ideias de projetos: 
reciclagem de eletrônicos, plásticos, papéis, jornalzinho da escola, matemática na 
educação financeira, na eleitoral, cálculo de dados de pandemia, vacinação, 
arrecadação municipal, carta política, exploração de riquezas naturais da cidade, 
história da(s) cidade(s) - museu virtual (Ponta Porã Histórica, etc). Todos os projetos 
seriam apresentados pelos alunos mais maduros àqueles de menor idade, também 
aos pais e à sociedade em geral. 

● Elaborar e promover campanhas de conscientização sobre drogas, combate ao 
bullying nas escolas com o acompanhamento psicológico voltado à prevenção, 
promovendo alternativas que minimizem os efeitos da depressão e ansiedade em 
jovens, adolescentes e pré-adolescentes. 

● Criar canais de diálogo sobre o papel da Escola na discussão e orientação sobre 
sexualidade e reprodução, com foco na contracepção, na prevenção das IST/Aids e na 
gravidez precoce. 

● Promover debates sobre a reformulação dos planos municipais de educação pautando 
educação não sexista, não LGBTfóbica e não racista, de acordo com os marcos legais. 

● Implementar e fiscalizar o cumprimento das leis 10.639/03 e 11.645/08, que inclui no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade das temáticas: "História e Cultura 
Afro-Brasileira" e "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, respectivamente. 

2.4.3 Saúde 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como princípios: a Universalidade, a Equidade, e 
a Integralidade. Isto significa que a saúde é um dever do Estado, e qualquer cidadão, 
independente de sua classe social ou outras características individuais, deve ter suas 
necessidades atendidas de forma a reduzir as desigualdades, em todas as fases da vida e nos 
quatro níveis de atenção à saúde (BRASIL, 1990). 

E ainda, são os princípios organizativos: Regionalização e Hierarquização, 
Descentralização e Comando Único e a Participação Popular (BRASIL, 1990). Desta forma, 
em defesa da saúde pública e do fortalecimento do SUS, propomos:  

Priorizar a atenção primária como estratégia de cuidado com a saúde da nossa 
população, possibilitando assim que a prevenção se ofereça como a melhor opção no 
combate a doenças que frequentemente se agravam. Para isso é importante que hajam 
ações integradas com outros setores da administração pública, como a educação e a 
assistência social, bem como a participação e colaboração da população em geral. 

a. Atenção Primária à Saúde (APS) de qualidade 

A  Atenção Primária à Saúde, APS, é a porta de entrada para o SUS, popularmente 
conhecida como “Posto de saúde” ou Unidade Básica de Saúde (UBS). A APS é um serviço 
especializado, com os seguintes atributos: 1) Acesso de primeiro contato (o acesso ao 



serviço de saúde sempre que houver necessidade); 2) Longitudinalidade (a garantia de 
assistência à saúde em todas as fases da vida em um único lugar);  3) Integralidade (o 
atendimento de demandas biológicas, psíquicas e sociais no mesmo serviço); e 4) 
Coordenação (a garantia da continuidade do tratamento) (BRASIL, 2011). 

Para viabilizar este serviço, foi criada a Estratégia de Saúde da Família (ESF): 

De 1998 a 2018, o número de equipes de ESF cresceu de 2 mil para 43 
mil, passando a cobrir, potencialmente, cerca de 130 milhões de pessoas, o 
que corresponde a cerca de 62,5% da população brasileira. O aumento da 
cobertura de ESF está associado a melhorias no uso de serviços e nos 
resultados em saúde , com redução de internações por condições sensíveis à 
atenção primária  e de mortes por causas preveníveis . Além disso, possibilitou 
uma queda na mortalidade infantil em todas as regiões do país , o que 
beneficiou populações mais vulneráveis e reduziu iniquidades. (TASCA et al., 
2020, p. 1-2) 

 

 
Quadro 1 - Proposta para Atenção Primária à Saúde de acordo com as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde - OMS (2020). 

 

Tema 
Recomendação da OMS 

(2020) 
Proposta 

Expansão/ 
consolidaçã
o da ESF  

(1) Ampliar e consolidar a ESF com 
ênfase nos atributos essenciais da 
APS. Ampliação do acesso à APS. 
(2) Ampliar formas de acesso à APS, 
como acesso avançado, acesso não 
presencial e horário estendido, além 
de incorporar ferramentas digitais 
para comunicação não presencial 
entre equipe e pessoas (por 
exemplo: marcação não presencial 
de consultas, teleconsulta, e-mail, 
aplicativos). 
(3) Qualificar a adscrição de pessoas 
às equipes de APS, utilizando 
quantitativo populacional e critérios 
de adscrição complementares aos 
critérios territoriais, 
epidemiológicos e de 
vulnerabilidade social, como o uso 
de lista de pacientes. 
(4) Ofertar ações e serviços de saúde 
de acordo com as necessidades da 
população, formulando uma 
carteira de serviços com garantia 
dos recursos – insumos, 
equipamentos, entre outros – e das 

● Atingir 100% de cobertura da 
Estratégia de Saúde da Família. 

● Reconfigurar a rede de atenção à 
saúde, incluindo: Dividir o 
município em áreas de saúde 
(área A: Itamarati e Apa; área B: 
Sanga Puitã, São Rafael, São 
Domingos, Jardim Vitória, Ignez 
Andreazza e Granja; área C: Vila 
Alegrete, Jardim Estoril, Jardim 
Primor e Vila Renô; área D: Jardim 
Ivone, Residencial Ponta Porã e 
Ipê II).  

● Dentro de cada área e saúde, 
estabelecer uma unidade 
referência, que contará com: 
Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), especialidades de 
caráter multiprofissional, exames 
e pequenos procedimentos, 
atendimento de emergência, 
dentre outros. O objetivo da 
unidade de referência é ofertar o 
máximo de serviços da carteira e 
também especialidades. Desta 
forma, o Centro de Especialidades 



competências profissionais que 
garantam a plena execução da 
carteira. 

pode ser reformulado para 
atender situações de maior 
especificidade. 

● Fortalecer as equipes da ESF das 
unidades adjacentes. 

Formação 
de 
profissionais 
para 
atuação 
multidiscipli
nar na APS 

(5) Ampliar a atuação clínico-
assistencial de todas as categorias 
profissionais das equipes de APS, 
com a utilização de protocolos 
multiprofissionais baseados na 
melhor evidência científica 
disponível.  
(6) Qualificar habilidades dos 
profissionais de APS em relação a 
comunicação e tecnologia do 
cuidado (por exemplo, entrevista 
motivacional, plano de cuidados e 
autocuidados). 
 

● Ofertar mini cursos de 
capacitação para profissionais de 
diversos setores. 

● Promover eventos com palestras 
de conscientização e atualização 
de dados sobre as doenças mais 
relevantes do município. 

● Oferecer oficinas que promovam 
o autocuidado para servidores do 
município. 

Alocação de 
tecnologia 
para garantir 
resolutivida
de da APS  

(8) Promover adensamento 
tecnológico orientado pela 
prevenção quaternária na APS, 
tilizando tecnologias de informação 
e equipamentos diagnósticos e 
terapêuticos (por exemplo: 
ultrassonografia, 
eletrocardiograma) de forma 
presencial ou a distância.  
(8) Informatizar as unidades básicas 
de saúde, a rede assistencial e os 
complexos reguladores; 
disponibilizar registro eletrônico em 
saúde com informações tanto do 
sistema público como privado, de 
forma unívoca, permitindo às 
pessoas o deslocamento físico entre 
os pontos assistenciais, sem 
barreiras informacionais. 

● Adesão integral do prontuário 
eletrônico. 

● Criação de protocolos para 
rastreio de doenças e solicitação 
de exames. 

● Propor teleconsultas como forma 
de atendimento complementar. 

Aprimorame
nto da 
regulação/ 
coordenaçã
o de serviços 
para 
fortalecer a 
APS como 
elemento 
estruturante 

(9) Desenvolver sistema de 
regulação centrado na APS, com 
ênfase em tecnologias da 
informação e comunicação e 
protocolos clínicos de regulação, 
com qualificação do processo de 
referência e contrarreferência. 

● De acordo com a recomendação e 
a realidade do município. 

● Elaborar planos para 
desburocratizar e facilitar o 
acesso aos tratamentos de 
doenças graves. 



do SUS 

Estrutura e 
financiamen
to 

(10) Aumentar o financiamento da 
APS até atingir níveis adequados e 
suficientes.  
(11) Garantir estrutura física e 
tecnológica adequadas, com 
ambiência, conforto e fornecimento 
adequado de insumos para o 
funcionamento das unidades 
básicas de saúde. 

● De acordo com a recomendação. 
● Adaptação da estrutura e 

capacidade das unidades de 
saúde conforme a demanda da 
área que ela fornece serviços. 

● Ampliar a variedade de remédios 
e insumos em geral. 

● Facilitar o processo de retirada de 
medicamentos na farmácia dos 
postos. 

Recursos 
humanos, 
provimento 
de 
profissionais
, apoio e 
estímulo às 
equipes  

(12) Planejar a oferta de recursos 
humanos para a APS e elaborar 
plano de formação profissional com 
ênfase nas especificidades da 
atenção primária (por exemplo, 
médico de família e comunidade, 
enfermeiro de família e 
comunidade). 

● Contratar médicos e enfermeiros 
Especialistas em Saúde da Família 
e Comunidade. 

● Incentivar e viabilizar a 
atualização/formação dos 
profissionais atuantes em Saúde 
da Família e Comunidade. 

● Melhorar as condições de 
trabalho e  remuneração. 

Produção e 
divulgação 
de 
conhecimen
to 

(13) Ter estratégia permanente e 
sustentável de provimento de 
médicos para APS em áreas com alta 
taxa de rotatividade profissional ou 
dificuldade de alocação de médicos.  
(14) Promover apoio assistencial às 
equipes de APS (por 
exemplo:cuidado compartilhado, 
interconsultas, telessaúde NASF, 
matriciamento), de forma presencial 
ou a distância.  
(15) Promover, monitorar e avaliar a 
qualidade da atuação das equipes 
de APS, quanto a princípios, 
atributos, diretrizes, objetivos, 
metas e resultados, com 
estabelecimento de mecanismos de 
remuneração e incentivos por 
desempenho.  
16) Estimular e formar lideranças 
em APS no âmbito da gestão. 
Produção e divulgação de 
conhecimento . 
(17) Promover estratégias de defesa 
e fortalecimento da APS, incluindo 
produção de conhecimento 
científico e divulgação de 
experiências inovadoras e exitosas. 

● Articulação com Instituições de 
Ensino Superior. 

● Fomentar a Política Nacional de 
Educação Permanente (PNEPS). 



Conferir 
transparênci
a às ações da 
APS 

(18) Reforçar a transparência das 
informações sobre saúde, 
facilitando o acesso da população a 
informações sobre as ações e os 
serviços de saúde (por exemplo: 
listas de espera, horários, serviços 
ofertados), com uso de tecnologia 
da informação e outros dispositivos 
de divulgação. 
 

● Investir na transparência, desde 
os gastos públicos, a divulgação 
do perfil epidemiológico da 
população, estratégias 
desenvolvidas, informações sobre 
como funciona a rede de saúde e 
onde ser atendido.  

Papel 
mediador da 
APS 

(19) Favorecer a participação das 
pessoas e a avaliação dos serviços 
pela incorporação de novos canais 
de escuta por meio de tecnologias 
de comunicação não presenciais, 
ouvidoria, entre outros. Papel 
mediador da APS. 
(20) Incentivar o papel mediador da 
APS frente a ações intersetoriais e à 
participação das pessoas para incidir 
na determinação social, promover a 
saúde e reduzir as desigualdades. 

● Fortalecer o Programa Saúde na 
Escola (PSE), o Consultório na Rua 
e a atenção à saúde aos grupos 
em situação de  vulnerabilidade, 
inclusive, a Saúde Indígena e 
Saúde Rural. 

Fonte: TASCA, R; MASSUDA, A; CARVALHO, W. M.; BUCHWEITZ, C; HARZHEIM, E. Recomendações 
para o fortalecimento da atenção primária à saúde no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2020;44:e4. 
https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.4 

 
A atenção básica de saúde é a forma mais viável do ponto de vista socioeconômico e 

de eficiência para promover um acesso à saúde universal e de qualidade. Onde ela tem sido 
aplicada como prioridade tem se obtido resultados relevantes quanto a redução na procura 
por atendimento hospitalar e por exames mais complexos, consequentemente reduzindo 
filas, custos, ocupação de leitos e o agravamento de enfermidades. 

Alguns programas merecem destaque: 

● Fortalecer as ações de atenção à saúde integral da mulher, com atendimento 
humanizado, em todas as fases de seu ciclo de vida. Ou seja, humanizar o atendimento 
à saúde das mulheres no período da gestação, parto e puerpério; à saúde mental das 
mulheres, em especial pelos altos índices de uso de medicamentos e de drogas; ao 
HIV e a Aids, em função do aumento da epidemia entre as mulheres e a transmissão 
vertical; e câncer de mama; e adaptação de acessibilidade universal em todos os 
espaços. 

● Fortalecer as ações que garantam os exercícios dos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres. 

● Promover ações para erradicar e punir a violência obstétrica e o cumprimento efetivo 
da Lei federal 11.108/2005, que garante à parturiente o direito à presença de 
acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto. Garantir Formação 
Continuada para as Parteiras Tradicionais. 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.4


● Garantir o serviço de Interrupção de gravidez nos casos previstos em lei, com 
atendimento humanizado à paciente envolvida no processo. 

● Formar agentes de saúde para atuar em território indígena. 

 

b. Rede de Atenção Psicossocial 

Visando atender de forma integral os usuários dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), propõe-se melhorar, fortalecer e articular os dispositivos da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). Considerando, ainda, que a atenção à saúde mental acontece no 
território, cabe fomentar o investimento na arte, na cultura e na geração de renda, de forma 
a beneficiar os usuários dos CAPS e a população. 

 
2.4.4 Assistência social 

A assistência social estará entre os setores de maior impacto pós-pandemia. 
Considerando essa circunstância e outras que já identificamos, nosso Plano aponta: 

● Cadastro de todas as pessoas sem renda para inserção nos Programas de Renda 
Mínima. 

● Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar para atendimento das 
necessidades nutricionais das famílias sem renda. 

● Fortalecimento do serviço comunitário que atenda às famílias de(em) vulnerabilidade 
com entrega de cestas básicas, crédito social e cesta verde. 

● Criação e implementação de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no 
distrito Nova Itamarati. 

● Projeto "Acolha-me" - nesta política, temos o objetivo de incentivar a colaboração de 
pessoas cadastradas que acolham crianças em suas dinâmicas familiares e/ou 
propiciando atividades de lazer e orientação de vida. A política propõe acompanhar e 
incentivar as "famílias acolhedoras" com apoio financeiro, a fim de pagar remédios, 
atendimento psicológico, alimentação e vitaminas para essas crianças. Muitas dessas 
já se encontram em situação de vulnerabilidade e com dificuldades socioemocionais. 
Elas recebem um atendimento assistencial, mas seria importante que fosse contínuo, 
com uma "família acolhedora". Nesse sentido, a política visa tratar distúrbios, 
síndromes, suicídio e outros fatores que decorram de más condições de sobrevivência 
e convívio das crianças, principalmente considerando o quadro de desemprego e 
miséria que podemos enfrentar dentro das famílias no pós-pandemia e o abandono 
e/ou perda de guarda. O governo municipal se encarrega de parte desse problema 
social, no entanto, várias dessas crianças convivem com a troca de agentes nos 
abrigos, sem referências. Logo, a ideia é de trazer às crianças uma convivência diária 
mais saudável. 

2.4.5 Esporte e cultura 

O período de pós pandemia será marcado pelo agravamento dos problemas sociais 
que já enfrentamos. Problemas graves, como o desemprego e a insuficiência de renda para 
sustentar uma família. Esses fatores acarretam no aumento da evasão escolar, da fome e da 
criminalidade. Nos últimos anos, temos acompanhado a inserção da nossa juventude no 



envolvimento com o narcotráfico, por isso se fazem necessárias medidas que ofereçam 
diferentes caminhos para nossos jovens, desde a infância até a adolescência, como 
atividades de formação cultural e esportivas vinculadas a bolsas que servem para o 
complemento da renda familiar e sejam ofertados na escola. As oficinas dessas atividades 
podem ser ofertadas em rodízio por escolas. 

Organizar calendário anual de torneios, atividades e eventos, criando junto aos 
complexos esportivos, escolinhas de treinamento de música, teatro, futebol e artes marciais 
com os profissionais da Fundação de Cultura e Desporto. 

Criação e implantação de uma Biblioteca Pública no Distrito  Nova Itamarati. 

Buscar recursos para construção de quadras poliesportivas nas escolas da cidade e 
do Assentamento Dorcelina Folador. 

2.4.6 Políticas para Mulheres 

A formulação de Políticas para Mulheres deve estar presente de maneira 
interseccional em todas as políticas de um governo, com olhar articulado em todas as áreas 
da gestão. Ao mesmo tempo, a interseccionalidade evidencia que as mulheres são diversas 
entre si: somos indígenas, negras, lésbicas, bissexuais, transsexuais, do campo, da cidade, 
quilombolas, de matriz africana, ciganas, jovens, idosas, profissionais do sexo. Temos 
propostas elencadas em todo nosso planejamento dirigidas a essa minoria/maioria. Alguns 
destaques necessários são: 

● Criar e fortalecer o Conselho de Políticas para as Mulheres. 
● Realizar conferências Municipais de Políticas para as Mulheres. 
● Construir Plano Municipal de Igualdade de Gênero. 
● Incentivar e apoiar a organização coletiva das mulheres, como instrumento de 

transformação de suas vidas, das vidas de sua família e das vidas de suas comunidades. 
● Realizar formação permanente das mulheres para ocuparem espaços decisórios e 

participativos. 
● Resgatar e implantar os serviços especializados previstos na Lei Maria da Penha e 

outras legislações (Abuso Sexual, Violência Sexual, Notificação Obrigatória da 
Violência, Feminicídio, Portarias do SUS). 

● Promover a assistência integral às mulheres que sofrem de violência doméstica e 
sexual e às meninas que sofrem abuso sexual, ampliando e estruturando serviços 
especializados de atendimento tais como Centros de Referência, Casa Abrigo, 
unidades de saúde referência, contracepção de emergência e a profilaxia de infecção 
pelo HIV. 

● Capacitar de forma contínua os profissionais do sistema de segurança pública, do SUS, 
do SUAS, da Educação, e as conselheiras para o conhecimento das normativas e o 
fortalecimento da rede de proteção à mulher, a criança e adolescente. 

● Divulgar e fortalecer o Disque 180. 
● Criar e ampliar os serviços de denúncia para as mulheres indígenas, povos e 

comunidade tradicionais, que não possuem cobertura telefônica. 
● Garantir a criação de mecanismos de igualdade de cargos e salários na administração 

pública. 



● Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda e economia solidária 
para associações e grupos de mulheres do meio rural, comunidades e povos 
tradicionais, mulheres ciganas, mulheres com deficiência e inserção no mercado de 
trabalho das mulheres em regime semiaberto e egressas do sistema prisional. 

● Desenvolver campanhas pela igualdade de gênero na sociedade, com temas tais 
como: divisão igualitária do trabalho doméstico, enfrentamento à violência no meio 
virtual, combate à exploração e ao abuso sexual de meninas e mulheres, campanha 
contra o racismo, lesbofobia e ao preconceito de gênero, e combate ao feminicídio. 

● Fortalecer ações de orientação e informação sobre o uso das redes sociais e riscos de 
exposição de seus dados pessoais e de sua imagem. 

2.4.7 Juventude 

O Brasil reconhece uma série de direitos a Juventude (especificamente de 15 a 29 
anos), considerando as especificidades desta fase da vida humana, tanto subjetivos – como 
o fato de ser a juventude um sensível período de transição e formação psicossocial – quanto 
objetivos – como o fato dos índices de violência contra a juventude superarem por amplas 
margens os mesmos índices contra os demais segmentos populacionais.   

O Mapa da Violência, publicado em 2019 pelo IPEA, aponta que no Brasil, em 2017, 
35.783 jovens foram assassinados, representando uma taxa de 69,9 homicídios a cada 100 
mil jovens no país, recorde nos últimos dez anos, sendo o homicídio a maior causa de morte 
de jovens no Brasil, que vitimiza principalmente a juventude negra e moradora de periferia.  
A transformação dos territórios de vivência dessa juventude em territórios com garantia de 
direitos deve ser tarefa prioritária para o Estado, em consonância com o determinado no 
Estatuto da Juventude.  

Ao quadro de extrema violência, soma-se o alto grau de desocupação da juventude, 
ou seja, o número de jovens que está sem vínculos de trabalho ou de estudo. Segundo 
pesquisa PNAD do IBGE, no último trimestre de 2018, a taxa de desocupação da juventude 
de 18 a 24 anos era de 23% do total desta população. Ainda, a renda média de jovens no 
Brasil em 2019 era de R$ 567 reais, enquanto a média da população brasileira R$1.174.  

O cenário onde a juventude brasileira está inserida, é, portanto, marcado pela 
violência e ausência de garantia de direitos, com alto desemprego e baixa renda.  

Além do precípuo direito à vida e dos direitos relativos ao trabalho e renda, verifica-
se no país a violação sistemática dos direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude, sendo 
cada vez mais parcos os investimentos em política cultural direcionada a este segmento e 
políticas que garantam o acesso e permanência com qualidade na educação em todos os 
níveis.  

Encarar a tarefa de mudar a vida da juventude brasileira com políticas públicas a 
partir de uma perspectiva emancipatória e socialista exige enfrentar desafios e 
potencialidades enormes. Primeiro, porque os rumos da vida e consciência da juventude 
estão em constante disputa. O neoliberalismo e seus valores buscam cotidianamente 
conquistar a juventude para o seu projeto individualista e anti-solidário de sociedade. O 
modo petista de construir políticas públicas de juventude (PPJs), por sua vez, deve estar 



disposto à disputa constante com o neoliberalismo, desvelando um outro mundo possível 
para a juventude, buscando a garantia da igualdade de oportunidades, o livre 
desenvolvimento de sua personalidade e envolvendo a própria juventude na tomada de 
decisões sobre o seu destino, viabilizando o direito à participação social.  

Desta forma as PPJs petistas devem voltar-se para a garantia da vida digna para as 
juventudes do campo e da cidade, ampliando as possibilidades de geração de renda, acesso 
à educação, saúde e cultura, livre expressão de sua sexualidade e o combate ao racismo e 
outras formas de discriminação, alinhando-se a uma política de segurança cidadã que 
encare a juventude como sujeito de direitos e não como inimigo.   

São exemplos de experiências positivas de governos petistas a criação de programas 
de capacitação e formação de jovens; ações culturais e desportivas complementares e 
integradas à rede de educação pública; políticas de incentivo ao ingresso no mercado de 
trabalho; iniciativas de fomento a empreendimentos de economia solidária geridos por 
jovens; e criação de conselhos, realização de conferências e elaboração de planos 
participativos.  

(Eixo Políticas Sociais e a Realização de Direitos, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias 
para Vencer) 

Diretrizes para uma política municipal para a Juventude estão incluídas em diversas 
áreas da gestão municipal. Na discussão organizada no Distrito Nova Itamarati foram 
elencadas ações para atendimento da juventude que coincidem com as elencadas para os 
jovens urbanos. Apesar de já estarem incluídas nas áreas específicas destacamos as que 
consideramos estruturantes para a promoção e proteção de nossa juventude: 

● Educação.  Promover a oferta de educação tecnológica e profissionalizante, e de 
educação cultural, desportiva e cidadã;   buscar a promoção da Educação de Jovens 
e Adultos, a erradicação do analfabetismo e construir políticas de apoio 
complementares no acesso ao ensino superior.  

● Profissionalização, trabalho e renda. Incentivar o acesso ao estágio, jovem aprendiz 
e ao primeiro emprego;  construir políticas de incentivo à permanência no campo e 
à sucessão rural;  incentivar a economia solidária e o cooperativismo, promovendo 
iniciativas de inovação empreendedoras, com recorte social.  

● Diversidade e Igualdade. O fomento da construção de centros de referência para 
atendimento de juventude e minorias;   fomento aos conselhos, para além do 
Conselho de Juventude.  

● Cultura.  O fomento, acesso e a democratização cultural para a juventude;   construir 
espaço para a discussão e elaboração do Plano Municipal de Cultura; fomentar 
espaços que incentivem a economia criativa, a fim de promover o local para jovens 
iniciantes e também referências na cena cultural do local. 

● Reativação do Conselho Municipal de Políticas para Juventude. 
● Inclusão de cotas para a juventude nas políticas públicas desenvolvidas pelo 

município 
● Promover parcerias, apoio público e ações integradas com organizações que 

desenvolvem programas que estimulem práticas saudáveis para jovens e 
adolescentes como Clubes de Desbravadores, Escoteiros, Patrulha Mirim.  



● Criação do parlamento mirim municipal; com adolescentes de 13 a 16 anos, que 
debatem políticas públicas para sua idade; que elaborem projetos que possam ser 
avaliados e, sempre que possível, implantados pela administração municipal, 
promovendo desta forma o protagonismo juvenil e fomentando a participação dos 
adolescentes na política.  

● Incentivar eventos que promovam cultura, lazer e esporte; investir em cultura, lazer 
e esporte como práticas saudáveis com objetivo de prevenir e combater o uso e 
tráfico de drogas envolvendo jovens e adolescentes.  

● Ampliar a oferta dos cursos gratuitos voltados para esporte e cultura para jovens e 
adolescentes do município  através do  fortalecimento da Fundação de Cultura e 
Desporto. 

● Promover a realização de festival municipal de talentos juvenis, proporcionando aos 
jovens, adolescentes e pré-adolescentes  oportunidade de expressar talentos 
musicais, teatrais  e entre outros. Fomentar este tipo de prática no contra-turno nas 
Instituições  Municipais de Educação/Escolas. 

2.4.8 LGBTQI+ 

O PT tem fortalecido e incentivado seus militantes, em cada área, a se organizar em 
diferentes movimentos e em entidades. Essa organização sempre orientou a luta pela defesa 
dos interesses da classe trabalhadora em seus diferentes e plurais aspectos, demonstrando 
a força e potência das construções e atualizações sociais, servindo de bússola para o partido. 

Nessa conjuntura, o governo Bolsonaro associa ao programa ultraliberal os mais 
atrasados e nefastos valores sociais, incentivando a perseguição e todas as formas de 
violência contra a população LGBT. Nas eleições de 2020, é preciso defender a liberdade e a 
vida de cada pessoa e deixar claro que a orientação sexual de cada um não é, e não pode 
ser, assunto público. O assunto público a ser discutido e tratado é a defesa dos direitos 
humanos de todos os cidadãos e cidadãs. 

(Eixo Políticas Sociais e a Realização de Direitos, Jornada Nacional de Formação PT, Ideias 
para Vencer) 

A sigla LGBTQI+, "com base nas definições da Aliança Nacional LGBTI, é importante 
saber que parte dela, as letras LGB, refere-se a orientação sexual da pessoa, ou seja, as 
formas de se relacionar afetiva e/ou sexualmente com outras pessoas, e outra parte, TQI+, 
diz respeito a identidade de gênero, ou seja, como a pessoa se identifica, e vai além do 
gênero feminino ou masculino" (PORTAL TOCANTINS, 2020). Para atender a população que 
participa e defende as propostas da  Aliança Nacional LGBTI, pretende-se:  

● a realização de cursos de formação para os servidores municipais para discutir 
assuntos e temáticas específicas da população LGBTQI+, como a questão da saúde 
integral. 

● o combate ao bullying homofóbico nas escolas municipais. 
● Aprovar a Portaria do nome social nas escolas nos municípios. 
● buscar parcerias com grupos organizados e instituições para a realização de oficinas 

de formação para adolescentes e jovens sobre diversidade sexual e as manifestações 



da identidade de gênero e orientação sexual, de acordo com os parâmetros nacionais 
curriculares. 

● a criação, junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), centro de 
Cidadania LGBTQI+: serviço de atendimento jurídico, social e psicológico para 
LGBTQI+ vítimas de violência. 

● o estabelecimento de um programa de ações entre secretarias para o combate a 
LGBTfobia e a promoção da cidadania LGBTQI+. 

● a inclusão da população LGBTQI+ em programas de qualificação profissional e 
geração de emprego e renda para fazer frente à discriminação. 

● a promoção da educação para a diversidade sexual; 
● o oferecimento de atendimento psicológico a estudantes vítimas de discriminação, 

com a finalidade de prevenir a evasão escolar. 

2.4.9 Controle ao racismo 

O racismo, no Brasil, ainda é um problema não resolvido, comumente "jogado por 
trás da porta", sem um combate efetivo das suas consequências. Por isso, defendemos 
políticas públicas que busquem acabar com esse problema, que busquem enfrentar esse 
desafio sem descanso e sem morosidade. Queremos a igualdade de tratamento, salários e 
oportunidades no mundo do trabalho, por meio da implantação das políticas de cotas e 
programas de empreendedorismo. 

Ainda, buscamos: 

● o estabelecimento de políticas que permitam a defesa e a prática da liberdade e 
diversidade religiosa, desenvolvendo campanhas institucionais contra o racismo 
religioso e pela valorização das religiões de matriz africana; 

● Estimular parcerias com universidades públicas para o oferecimento de programas de 
formação de professores (as) em torno das leis 10.639 e 11.645, na promoção de 
cursos de especialização, privilegiando professores (as) do Ensino Básico. 
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