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Política renovada significa iniciativas inovadoras, em essência, palavras 

e atos, visão e experiência, que se traduzem por um redirecionamento 

de forças e afetos para o objetivo comum.  

Queremos uma organização política diferente, que abra à sociedade 

uma porta para se engajar na quebra do monopólio que os atuais 

partidos exercem sobre o Estado, demonstrando que outra forma de 

governabilidade e poder político é possível e viável. 
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INTRODUÇÃO 

 

A REDE SUSTENTABILIDADE1 é uma Organização Política que se estrutura 

sobre os pilares da ética, da transparência, da atuação em rede e na construção 

programática pautada nos princípios que embasam seu Manifesto e seu Estatuto. 

Para objetivar a discussão política programática, a REDE SUSTENTABILIDADE 

apresenta 18 EIXOS ESTRATÉGICOS que demarcam as suas posições em 

áreas fundamentais da gestão pública e sobre os quais, havendo compromisso, 

se fundamentará a construção de uma nova e melhor realidade para a vida e para 

a sociedade no município de Garanhuns.  

A partir desses EIXOS ESTRATÉGICOS diversas propostas podem ser 

elaboradas e melhor trabalhadas, pois esse não é um documento finalizado, mas 

em construção colaborativa e com participação autoral de parceiros políticos, 

entidades e movimentos da sociedade. Todavia, a REDE SUSTENTABILIDADE 

já sugere alguns pontos específicos e concretos que, na sua visão, fortalecem os 

mencionados Eixos propostos. 

1. TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

A valorização dos conselhos e fóruns de participação popular, constituídos de 

forma plural e transparente, ouvidorias e mecanismos de "recall" por parte da 

população, são indispensáveis à avaliação e aprovação das políticas públicas e à 

adoção de procedimentos que tragam melhores resultados à gestão, seus 

programas e suas ações, visando o cumprimento dos quatro "E" dos gastos 

públicos (eficácia, eficiência, efetividade e economicidade).  

a) Garantir a participação democrática da sociedade civil garanhuense em 

conferências, audiências públicas, conselhos e outros instrumentos de 

consulta popular, nos processos decisórios das políticas públicas executadas 

pelo governo municipal, bem como na avaliação e no monitoramento das 

mesmas;  

                                                             
1
 https://www.redesustentabilidade.org.br/rede/  

https://www.redesustentabilidade.org.br/rede/
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b) Criar canais diretos e digitais de comunicação e consulta aos órgãos públicos 

municipais, facilitando o acesso da população aos serviços públicos e às 

informações de interesse comum. 

2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA POLÍTICAS DE MUNICIPAL 

O Planejamento e a Gestão Estratégica devem transcender as Políticas de 

Governo e ganhar contornos de permanência, evitando desperdícios e garantindo 

a melhoria efetiva nos indicadores sociais e bem-estar do cidadão.  

a) Criar, através dos Conselhos Municipais, comitês de políticas públicas e 

soluções inovadoras, por RPAs da cidade, para discutir soluções inovadoras 

locais, integradas e de acordo com os principais anseios das comunidades; 

b) Implantação de um sistema de controle popular dos recursos públicos e de 

combate à corrupção; 

c) Regulamentar do Conselho Cidadão; 

d) Regulamentar a Tribuna Popular no Poder Legislativo. 

3. ECONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL 

Investir, de forma sustentável e inovadora, em uma economia municipal criativa, 

fundada no potencial turístico e cultural do município, na sua posição geográfica 

estratégica, nas tradições, no conhecimento e na capacidade laboral da sua 

população: 

a) Estimular a criação de polos geradores de requalificação de áreas em 

processo de reestruturação produtiva, com alocação de micro e pequenas 

empresas e oferta de suporte e consultoria, a partir da articulação e parceria 

entre a Prefeitura, Universidades e o Setor "S", a exemplo do SEBRAE; 

b) Criar um Sistema Municipal Sustentável de Economia Solidária, fomentando 

os empreendimentos solidários, tais como cooperativas, associações, feiras e 

lojas de economia solidária, bem como programas de incentivo ao consumo 

responsável; 

c) Criação e implementação do Plano Municipal de Micro geração de Energias 

Alternativas. Com a Previsão de fomento e incentivos e, em alguns casos, 
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criando a obrigatoriedade da geração de energias alternativas e renováveis, 

tais como solar, de micro geração eólica e de biomassa. Estabelecer meta de 

geração de energia renovável para o abastecimento da iluminação pública e 

também dos prédios públicos, proporcionando ganho ambiental e redução dos 

custos com energia; 

d) Ampliar espaços urbanos públicos destinados à comercialização de produtos 

originários da agricultura familiar e de sistemas agroecológicos, com incentivo 

à certificação de garantia de origem e do processo produtivo; 

e) Elaborar plano municipal de agricultura familiar. 

4. VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA, CULTURA E TRADIÇÕES 

A força da História, Cultura e Tradições do nosso povo constituem a porta de 

entrada para a atração de eventos e investimentos cíclicos e crescentes no 

município. Fortalecer esse potencial que retroalimenta a economia e a sociedade 

deve ser uma das prioridades do governo: 

a) Criar o Plano Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Cultura, Fundo 

Municipal de Cultura e Reestruturar o Conselho Municipal de Cultura e 

Patrimônio Histórico Cultural. 

b) Promover uma rede de valorização da cultura popular, por meio da criação de 

espaços de resgate da cultura local, que elabore oficinas e capacitações nas 

áreas de teatro, música, dança, artesanato e artes plásticas, além de festivais 

com apresentação de artistas locais. 

5. EDUCAÇÃO INCLUSIVA, INTEGRAL E LIBERTADORA 

A Educação Integral deve ser um padrão que garanta a efetiva inclusão social, 

ajudando a comunidade escolar a se libertar das barreiras da opressão e da 

discriminação e tendo como objetivo uma formação pessoal digna e 

verdadeiramente integral: 

a) Implantar o Programa "Educar para uma Cidade Sustentável" para setores 

econômicos como a rede varejista e de serviços, estabelecendo, se possível e 

oportuno, a obrigatoriedade da execução, por parte dos empreendedores – 
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que necessitam de licença ambiental municipal – de Planos Básicos 

ambientais nos moldes deste Programa, tendo como público-alvo seus 

funcionários, clientes e também alunos e professores da Rede de Ensino 

Municipal; 

b) Criar o Programa de Sustentabilidade das Escolas Públicas Municipais, 

qualificando servidores, provendo meios, implantando as Agendas 21 nas 

Escolas, incentivando projetos de economia energética e de recursos, gestão 

sustentável de resíduos e boas práticas ambientais na escola e na 

comunidade; 

c) Promover o debate da educação cidadã nas escolas proporcionando, com 

essa medida, que o respeito, a tolerância e a visão igualitária, em relação às 

minorias e às diversidades existentes na sociedade, estejam presentes na 

formação ético-social dos jovens e adultos que orbitam no espaço escolar, 

disseminando também a cultura de paz; 

d) Ampliar projetos no âmbito do "cidades-educadores", conceito que surgiu em 

1990, após realização do I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, 

tendo como proposta que a cidade seja um ambiente comunitário e educador, 

valorizando o aprendizado vivencial, que envolve todos os cidadãos. A partir 

disso, ampliar a oferta educativa nas escolas, por meio de atividades 

optativas, congregadas em EIXOS, como meio ambiente, esporte e lazer, 

direitos humanos, cultura e patrimônio histórico, artes, cultura digital, 

prevenção e promoção da saúde, empreendedorismo, educação científica e 

educação econômica. 

6. POLÍTICAS SOCIAIS, INCLUSÃO E RESPEITO ÀS DIVERSIDADES 

As Políticas Sociais devem ser sempre integradoras, inclusivas e respeitar as 

diversidades e os valores coletivos e individuais, percebendo e atuando 

prioritariamente para vencer os quadros de fragilidade social: 

a) Fazer revisão do Plano Municipal de Assistência Social; 

b) Promover ações permanentes e afirmativas de combate e redução das 

desigualdades sociais;  
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c) Favorecer a inclusão social e a igualdade entre os gêneros, raças e etnias e o 

respeito à diversidade sexual;  

d) Criar espaços institucionais dedicados ao diálogo e à construção de 

posicionamentos nas questões relativas aos direitos das mulheres, nos seus 

vários segmentos, investindo em programas de saúde da mulher, combate à 

violência e geração de emprego e renda. 

7. QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ARRANJOS PRODUTIVOS CRIATIVOS 

A qualificação profissional diversificada e o apoio e fortalecimento dos arranjos 

produtivos locais criativos, devem ser o foco para a geração e manutenção de 

emprego e renda sustentáveis: 

a) Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável. 

8. SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Não há como se dissociar Saúde de Qualidade de Vida, pelo que os 

planejamentos e as ações precisam ser pensados sempre conjuntamente, na 

amplitude que os conceitos exigem, universalizando a atenção básica a todas as 

comunidades do município. 

a) Revisar o Plano Municipal de Saúde; 

b) Promover políticas de saúde baseadas em mudanças de hábitos (atividades 

físicas, alimentação e rotina menos estressantes); 

c) Criar um modelo de cidade viva e saudável (muito mais verde, mais eficiente, 

com ar mais puro e com mobilidade de verdade); 

d) Investir em Saúde preventiva, fugindo do lugar comum da saúde curativa; 

e) Combater, prevenir e controlar epidemiologias – moléstias virais transmitidas 

pelo vetor Aedes Aegypti; 

f) Criar política de acompanhamento sistemático às crianças acometidas de 

microcefalia no município; 

g) Implantar o HOSPITAL MUNICIPAL. 
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9. NOVO URBANISMO COM ÊNFASE EM SUSTENTABILIDADE 

O Planejamento e as intervenções urbanísticas, desde a manutenção de ruas 

e passeios, à realização de grandes obras, devem considerar primordialmente 

a sua sustentabilidade ambiental, social, urbanística e econômica, nesta 

ordem, avaliando alternativas: 

 

a) Revisar o Plano: 

i.  Diretor; 

ii. Plano de Saneamento Básico; e 

iii. Plano de ResíduosSólidos. 

b) Criar programa para que os prédios municipais sejam exemplos de 

sustentabilidade e estimular o conceito de Green Building e certificações Leed 

nos empreendimentos privados; 

c) Avançar, gradualmente, no embutimento da fiação aérea de energia e 

telecomunicações. 

10.  HABITAÇÃO DIGNA, SEGURA E INTEGRADA 

O conceito de planejamento habitacional deve superar os limites de dar casa a 

quem não tem, atingindo parâmetros obrigatórios de moradia digna, segura e 

integrada aos serviços públicos e à realidade socioeconômica da cidade: 

a) Criar o Plano Municipal de Habitação; 

11.  MOBILIDADE E TRANSITO CIDADÃO 

A construção participativa de um projeto de mobilidade urbana, ordenando 

prioridade ao transporte coletivo de qualidade, transporte público individual, e 

carros em geral é fundamental para fluidez, segurança e bem estar das pessoas, 

inserindo no contexto da cidade de forma coordenada aos serviços já existentes, 

aplicativos de transporte particular individual, autorizados pela Política Nacional 

de Mobilidade Urbana. 

a) Criar o Plano de Mobilidade Urbana. 
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12.  PACTO SOCIAL E SEGURANÇA PARA O EXERCÍCIO DE DIREITOS E 

LIBERDADES 

O Município deve priorizar o papel educativo-preventivo de sua força de 

segurança, interagindo e ouvindo as representações comunitárias e sociais, 

atuando de forma colaborativa com o Estado e a União no planejamento das 

ações garantidoras de direitos e liberdades das pessoas: 

a) Criar o Plano Municipal de Segurança; 

b) Criar o Plano Municipal de Defesa Civil; 

c) Ampliar e fortalecer os Espaços de Cidadania Ativa que envolva locais para 

prática de esportes e lazer, espaços de convivência, parques, centros de 

serviços para o cidadão, bibliotecas e transportes público de qualidade, 

cumprindo o papel educativo-preventivo na área de segurança pública; 

d) Avançar em uma solução eficaz para a questão dos "guardadores de carros" 

(flanelinhas), com escuta da população, atentando para o fato de que a 

redução da vulnerabilidade e a Promoção da Segurança Cidadã formam um 

dos pilares da atuação do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) no Brasil; 

e) Fortalecer a cidadania com foco na política de proteção voltada para as 

crianças, adolescentes e jovens em condições vulneráveis, nas comunidades; 

f) Fortalecer o trabalho da Guarda Municipal, através do incentivo a qualificação 

continuada, com o objetivo de ser prestado a população um trabalho local, 

eficiente e merecedor da confiança do cidadão, dotado de mecanismos de 

diagnóstico, planejamento, avaliação e monitoramento que seja capaz de 

prevenir a violência. 

13.  ESPORTES PARA A SAÚDE E EMANCIPAÇÃO 

Muito além do incentivo ao esporte de alto rendimento, a gestão municipal precisa 

priorizar a infraestrutura, o suporte e o apoio à prática do esporte como fator de 

promoção a saúde, autoestima e socialização das pessoas, como fator 

emancipador e promoção da saúde, prevenção da violência e melhoria da 

qualidade de vida do cidadão 
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a) Criar o Plano Municipal de Juventude; 

b) Implementar o Conselho Municipal de Juventude; 

c) Incentivar e ampliar os espaços públicos voltados para a realização das 

atividades esportivas, integradas as necessidades locais; 

d) Dar ênfase a importância do investimento da prática esportiva nas escolas, 

com espaços adequados e profissionais capacitados, ampliando a oferta de 

um trabalho voltado para portadores de deficiências como forma de inclusão e 

valorização do estudante; 

e) Garantir apoio aos atletas municipais de alto desempenho, para que possam 

participar dos Campeonatos em outros Estado e Municípios ou mesmo fora 

do país.  

14.  SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

As Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade devem transcender e permear 

as ações de toda a gestão, direcionando o município à superação dos desafios 

impostos por suas vulnerabilidades climáticas, populacionais, econômicas e 

sociais reafirmando, objetivamente, o desafio da proteção e da compensação 

ambiental para maior qualidade de vida: 

 

a) Secretária Municipal de Meio Ambiente; 

b) Implementar de fato o Sistema Municipal de Meio Ambiente; 

c) Criar O Sistema Municipal de Unidades de Conservação; 

d) Implementar a Coleta Seletiva e Processamento dos Materiais recicláveis no 

Município; 

e) Recuperação das Nascentes e de mais áreas. 

f) Expandir a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos na cidade, implantando um 

sistema de coleta seletiva em larga escala em parceria com cooperativas de 

catadores, empresas, condomínios e associação de moradores; 

g) Implementar um Plano Municipal de Arborização que não pode se resumir a 

uma questão meramente quantitativa de árvores a serem plantadas, mas que 

deve pensar a arborização da cidade de forma integrada e inteligente; 

h) Implantação de espaços de convivência para cães em áreas próximas a 

parques públicos ou dentro deles, desde que sejam espaços delimitados. Se 
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não houver o espaço disponível nos arredores, haverá destinação de um 

percentual mínimo para instalação do equipamento dentro de parques já 

estabelecidos; 

i) Equalizar a ocupação urbana, com obras integradas e inclusivas, dentro de 

um projeto sustentável envolvendo as áreas sociais, econômicas e 

ambientais.  

15.  TECNOLOGIAS INOVADORAS E INTERCONECTADAS MOVENDO A CIDADE 

O incentivo às soluções digitais inclusivas e às novas tecnologias deve ser o perfil 

de uma gestão preocupada em evitar desperdícios e otimizar recursos que 

potencializam investimentos na qualidade de vida da coletividade: 

a) Implementação da Lei Municipal de Inovação Tecnológica; 

b) Criar canais de acesso a conhecimentos no dia a dia, como a utilização de 

APPs de informações públicas - Wi-Fi em ônibus para acessar vídeos 

educativos durante viagens, transformando horas de espera em 

oportunidades de aprendizado, visando substituir o tempo ocioso por tempo 

de educação e formação.  

16.  GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O BEM ESTAR DO 

CIDADÃO 

Os serviços públicos, apesar de específicos, são complementares e precisam de 

uma gestão estratégica para minimizar custos e ampliar eficiência.  

17.  GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS 

Em meio a demandas crescentes e conflitantes no abastecimento de água do 

mundo as cidades devem cumprir papel importante no estabelecimento de uma 

gestão eficiente dos recursos hídricos, evitando seu desperdício inclusive com 

previsão de manejo de águas pluviais: 

a) Implementar o Programa “Comitê da Bacia do Rio Mundaú” junto ao Governo 

Federal e Estadual.  
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b) Instituir o “Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos”, focando em 

inovações práticas como captação local de água da chuva para reduzir 

inundações e o estímulo ao uso e reuso da água; 

c) Criar uma política contínua e efetiva de preservação e fiscalização das 

nascentes da cidade por meio da criação de um “Departamento Institucional”, 

como autarquia, secretaria ou empresa pública. 

18.  INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS E SERVIÇOS COM OS MUNICÍPIOS DA 

MICROREGIÃO 

É fundamental o planejamento e gestão integrada das Políticas e Serviços 

Públicos para a viabilidade da cidadania plena no Agreste Meridional através de: 

a) Criar um “Conselho Agreste Cidadão”; 

b) Firmar convênios através de consórcio entre os municípios, pois isto é 

fundamental para integrar saúde, educação, segurança, limpeza urbana e 

gestão de resíduos, gestão do trânsito, transporte e logística principalmente. 


