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PLANO DE GOVERNO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES E DAS 

TRABALHADORAS DE COLOMBO/PR 

 

APRESENTAÇÃO 

 

  O Partido dos Trabalhadores e das trabalhadoras com o objetivo de 

construir uma sociedade solidária, justa e igualitária, apresenta as diretrizes para a 

construção coletiva do Programa de Governo, compreendido entre 2021/2024, onde 

serão ouvidos diferentes segmentos da sociedade Colombense, para 

sistematização de propostas, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população, baseadas na liberdade, igualdade e desenvolvimento sustentável e 

através da implementação concreta de políticas públicas que contemplem as 

dimensões sociais, ambientais, culturais, educacionais e socioeconômicas. 

  A real dimensão das repercussões clínicas e sequelas advindas da 

Covid-19 a médio e longo prazos ainda não é conhecida e exigirá reabilitação e 

acompanhamento por equipes multiprofissionais. Também ainda é desconhecido o 

impacto sobre a saúde mental dos que viveram a experiência da doença, da 

negação do direito ao luto de seus entes queridos, ou mesmo do medo da morte e 

do futuro comprometido. 

  As consequências da disseminação do COVID-19 por todos os países 

do planeta estão sendo devastadores para a economia mundial, com potencial, 

inclusive, para superar a grande crise de 1929. Na União Europeia, o Banco Central 

Europeu (BCE) projeta uma queda no PIB de -7,3% em 2020, com alguns países, 

como Itália e Espanha, devendo registrar crescimento negativo de -9%. Nos EUA, 

36 milhões de norte-americanos estão desempregados. No Brasil, atualmente, 

diante da política neoliberal que vem sendo implementada e da negligência do 

governo federal em adotar medidas efetivas para salvar as empresas, o impacto da 

crise deverá ser maior que na maioria dos países. Diante da inércia governamental, 

desponta uma avassaladora quebradeira de empresas, principalmente as micro e 

pequenas, que são responsáveis pela geração de emprego, tendo como 

consequência imediata o forte aumento do desemprego que deverá saltar dos atuais 
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18 milhões de desempregados, incluindo os desalentados, para mais de 25 milhões 

até o final do ano. Com isso, poderá ter um aumento exponencial nos índices de 

pobreza, miséria e fome no país. 

  As medidas aqui previstas levam em consideração as necessidades 

da população, são soluções simples, que bem planejadas, e implementadas 

adequadamente, assegurarão uma cidade que queremos, justa, democrática e com 

avanços para todos/as. 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

 O programa de governo com participação da sociedade foi forte vetor do 

debate nacional e se constituíram em referência para o desenvolvimento dos 

governos do presidente Lula e da presidenta Dilma.  

 O diálogo com vários segmentos e entidades representativas da sociedade 

brasileira, especialmente as representações dos movimentos sociais, seja nas 

Conferências realizadas, que definiram marcos políticos e legais para várias áreas. 

A consolidação dessas relações fortaleceu a democracia brasileira e contribuiu para 

discussão ampla dos projetos fundamentais para o País. 

 

•Criar canais de participação, institucionalizados ou não, tais como 

conselhos, comitês, fóruns, orçamento participativo e planejamento 

participativo dos municípios, que devem ser respeitados e apoiados em suas 

decisões e atribuições; 

•Estimular a articulação entre os diversos canais institucionais de 

participação, como os conselhos setoriais e o orçamento participativo, 

buscando superar a segmentação e setorialização das políticas sociais; 

•Estabelecer gestão democrática de participação popular do orçamento 

participativo, com consultas públicas, tribunas livres, audiências públicas e 

demais formas de participação; 

•Criar condições para o exercício da participação, tais como acesso à 

informação e aos meios de comunicação, uso das tecnologias de informação 
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e comunicação, adequação de horários e locais de reuniões e serviços 

públicos, divulgação dos procedimentos e das regras de participação, 

sempre considerando a cultura local, a diversidade de agentes e o uso de 

diferentes linguagens (incluindo braile e Libras – Língua Brasileira de Sinais), 

de forma a motivar a participação); 

•Promover atividades de formação sobre as políticas sociais, o 

funcionamento da administração pública, o papel dos canais de participação 

e a importância da gestão democrática; 

 

EDUCAÇÃO 

 

  As ações aqui propostas visam garantir a efetivação de um projeto 

educacional democrático e com qualidade social capaz de contemplar o acesso, a 

permanência e formação integral dos e das estudantes nas unidades educacionais 

e que as ações educativas estejam fundamentadas em princípios que promovam a 

gestão democrática, construção da cidadania, o respeito ao ser humano, à 

igualdade de direitos, através da valorização dos trabalhadores/as em educação. 

 

•Realizar uma formação especial pós pandemia COVID-19, para todos os 

trabalhadores em educação, comunidade escolar, afim de minimizar os 

impactos no processo de ensino aprendizagem; 

•Eleição para diretores e diretoras CMEIs de acordo com plano municipal de 

educação; 

•Melhoria contínua do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério Público Municipal e sua extensão aos demais 

servidores de forma a garantir remuneração condigna, em dialogo constante 

com a APMC, SISMUCOL e demais servidores; 

•Garantia de formação continuada para os/as trabalhadores/as da educação, 

formação em serviço e assessoramento pedagógico especializado para atuar 

no processo de inclusão; 
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•Implantação da gestão democrática e participativa nas unidades 

educacionais e o fortalecimento dos Conselhos Escolares; 

•Construção, reforma e ampliação unidades educacionais municipais dentro 

do padrão da Escola Inclusiva, com banheiros e bebedouros adaptados aos 

tamanhos das crianças e pessoas com deficiências, espaço físico para as 

salas de Recursos Multifuncionais; laboratórios, práticas esportivas e 

recreativas, culturais, artísticas e de lazer; 

•Investir na construção e ampliação dos CMEIs, a fim de diminuir as filas de 

espera e atender as famílias com qualidade.  

•Ampliação de Escolas de Ensino Integral, nas regiões em vulnerabilidade 

social; 

•Realizar ampliação de atendimento especializado da equipe multifuncional 

na educação municipal, com a contratação de profissionais (fonoaudiólogas, 

psicólogas, pedagoga, assistente social), específicos para educação;  

•Realização de concurso público para suprir as demandas da educação; 

•Ofertar de ensino profissionalizante, buscando modernizar as unidades 

escolares e equipamentos existentes, com o apoio do Estado e da União. 

•Buscar apoio da União para a implantação do Campus 

UFPR/UTFPR/UNESPAR em Colombo; 

•Implantar e garantir a permanência do Cursinho pré-vestibular gratuito; 

•Implantação de Escolas sustentáveis, que preconizam sobre a gestão 

democrática e à participação mais efetiva da comunidade no ambiente de 

aprendizagem, transição das escolas rumo à sustentabilidade; 

•Construção de escolas especiais e inclusiva para atender a população. 

Temos aproximadamente 45 mil colombenses que precisam de ensino 

especializado; 

•Inclusão digital a partir das unidades escolares para atender os/as 

estudantes e comunidade. 

 

 

AGRICULTURA 
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  As propostas aqui elencadas devem, do ponto de vista de uma gestão 

ética e eficiente, serem conduzidas a partir dos princípios da sustentabilidade 

ambiental na perspectiva de promover estratégias voltadas ao que propõe a 

economia solidária, pautada no processo de inclusão produtiva e comercial 

contribuindo assim para geração de emprego e renda. 

 

•Promoção de estratégias para conhecer as potencialidades agropecuárias 

do município; 

•Realização de programas de qualificação para os trabalhadores e as 

trabalhadoras da agricultura familiar; 

•Fortalecimento e construção de novas Associações e Cooperativa de 

agricultores e agricultoras; 

•Criação de feiras Agricultura Familiar; 

•Ampliar e fortalecer a organização das hortas comunitárias e escolares; 

•Apoio às redes comunitárias de produção de hortifrutigranjeiros; 

•Desenvolvimento de um programa de infraestrutura para o produtor rural 

com garantias de obras, aos acessos, estradas de propriedades, aberturas 

de açudes, entre outras; 

•Construção / implantação de um espaço para agroindústrias de 

beneficiamento mínimo de hortifrutigranjeiros (triar, lavar, descascar, cortar, 

picar, manipular, embalar a vácuo ou simples); 

•Ampliar a aquisição de alimentos do PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) oriundos dos/as agricultores/as familiares; 

•Ampliar a aquisição de alimentos através do PAA (Programa de Aquisição 

de Alimentos) para programas municipais e equipamentos públicos que 

fornecem alimentação: ONGs, associações e instituições conveniadas; 

•Instituir um programa municipal intitulado Moeda Social, para trocas e 

escambos, realizando a distribuição de renda para as pessoas cadastradas 

no NIS, CRAS, buscar a melhoria, a qualidade de vida e a segurança 
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alimentar, desta forma incrementar a economia colombense e fortalecer o 

comércio local, entre outras. 

•Criar um programa municipal de fortalecimento da agroecologia e produção 

de agrofloresta. 

 

SAÚDE 

 

“A Saúde é um Direito de todos e um dever do Estado” - CF. Art.: 196. 

 

  Na saúde, desenvolver e implementar políticas públicas que atendam 

ao paciente e não à doença, atuando - dentro dos preceitos de universalidade, 

gratuidade e integralidade do SUS - na prevenção, promoção, atendimento, oferta 

de exames e tratamento de saúde, com estruturas, equipamentos e profissionais 

focados nas pessoas e em suas necessidades, trabalhando uma relação humana e 

próxima, revertendo a cultura da hospitalização e dos medicamentos. Organizar 

linhas de cuidado e serviços de referência de base territorial que torne a atenção da 

saúde básica e especializada mais ágil e mais próxima da população. 

  À medida que se investe em setores sociais, ambientais, econômicos, 

culturais e estruturais, consequentemente, há resultados positivos na qualidade de 

vida das pessoas. No entanto, temos a clareza de que é um trabalho a médio e 

longo prazo. Portanto as ações aqui propostas perpassam pela eficiência da gestão 

no âmbito da saúde municipal. 

  No Brasil, atualmente, diante da política neoliberal que vem sendo 

implementada e da negligência do governo federal em adotar medidas efetivas para 

salvar as empresas, o impacto da crise deverá ser maior que na maioria dos países. 

 

•Garantir a negociação para construção de hospital no município de 

Colombo, em parceria com os governos estadual e federal; 

•Ampliar o atendimento na área rural através de construção ou ampliação de 

unidades de saúde; 

•Revitalização/reforma das Unidades de Saúde no município; 
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•Garantir a cobertura de 100% do Programa Estratégia Saúde da Família nas 

Unidades de Saúde; 

•Apoiar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, com a contratação 

através de concurso publico; 

•Implantar ou ampliar políticas públicas especiais de saúde, para crianças, 

adolescentes, jovens, idosos e gestantes; 

•Implantar políticas para as pessoas com deficiência, porque em Colombo 

existem aproximadamente 45.000 pessoas com algum grau de deficiência; 

•Criar campanhas a fim de identificar, tratar e combater a proliferação de 

doenças sexualmente transmissíveis – DSTs; 

•Ampliar o programa de capacitação dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de endemias; 

•Ampliar campanhas de educação e combate a Dengue, malária, febre 

amarela e outras doenças causadas por insetos; 

•Implantação de Plano de Cargos e Carreiras e vencimentos aos 

Trabalhadores e trabalhadoras da Saúde, como forma de garantir direitos 

trabalhistas e salário digno; 

•Implantação de programa de formação continuada aos trabalhadores e 

trabalhadoras da saúde em parceria com universidades federal e estadual; 

•Melhorar o programa de distribuição de medicamentos; 

•Garantir a construção de mais 01 UPA e a reabertura da UPA do Osasco; 

•Realizar Concurso Público para a contratação de profissionais de saúde; 

•Aumentar a frota de Ambulâncias e garantir sua manutenção; 

•Implantar o horário de atendimento das Unidades de saúde até as 22:00; 

•Criar campanha educativa para descarte adequado de medicamentos 

vencidos ou impróprio para uso, bem como os pontos de coleta. 

•Adequação das unidades de saúde para garantir a acessibilidade; 

•Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infanto-juvenil; 

•Fortalecer e ampliar atendimento do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS); 
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•Campanhas educativas para a população sobre a pandemia e pós 

pandemia do novo CORONAVÍRUS. 

 

EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

  No processo de desenvolvimento preconizado no município o 

comércio assume um papel preponderante, a medida em que, com apoio, do poder 

público e das instituições credenciadas para tal contribuem significativamente para 

a geração de emprego e renda e para aumento da arrecadação municipal e do 

empreendedorismo.  

 

•Apoiar a micros e pequenas empresas locais; 

•Criação e efetivação do programa Sala do Empreendedor, para debater com 

liderança colombense a geração de emprego e renda, trazer indústrias 

sustentáveis e não poluentes, desburocratizando a formalização de 

empresas;  

•Por meio da MOEDA SOCIAL fomentar e fortalecer o comércio; 

•Fomentar a criação de banco comunitário; 

•Instituir uma agencia de fomento; 

•Criação de parque industrial sustentável, com infraestrutura adequada; 

•Fomentar, por meio de incentivos fiscais, novas empresas ou aquelas já 

estabelecidas que criem novos empregos; 

•Implantar um programa de economia solidária; 

 

INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE PÚBLICO E 

HABITAÇÃO 

 

  A proposta aqui vai considerar os pressupostos para um processo de 

desenvolvimento socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável e 

politicamente participativo que garanta à universalização das políticas sociais e o 

acesso igualitário as políticas públicas. Nesse contexto há de ser considerar uma 
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visão estratégica de desenvolvimento municipal através da elaboração dos planos 

municipais das diversas áreas, observando os impactos do crescimento e o Plano 

Diretor do Município. 

 

•Ampliação e manutenção de estradas vicinais que proporcionam acesso às 

áreas rurais;  

•Regularização Fundiária nas áreas urbanas; 

•Melhoria da iluminação pública municipal; 

•Planejamento do desenvolvimento urbano e rural;  

•Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana; 

•Melhoria do transporte público; 

•Regulamentar o Programa Bicicleta Brasil; 

•Criação de ciclovia, ciclofaixa e ciclorrotas; 

•Promover ações no município sobre Direito à moradia: É urgente tratar o 

direito à moradia digna pelo prisma dos direitos humanos. 

•Desenvolver ações para a prevenção da violência contra a população em 

situação de rua, criando serviços de atendimento a essa população, 

programas e canais de denúncia de maus tratos. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 O Brasil tem hoje um Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) como 

desdobramento do Plano Nacional de Segurança. O SUSP tem como objetivo a 

integração das três esferas de governo, visando o desenvolvimento de políticas 

públicas de segurança e a prevenção à violência. 

 É preciso retomar a linha mestra da segurança cidadã, aprimorando a 

abordagem sobre os temas que mais afetam a segurança da população. As pessoas 

precisam andar sem medo pelas ruas. Mulheres e crianças devem estar protegidas 

em suas casas e vizinhanças. A proposta na área de segurança pública deve estar 

vinculada a medidas de prevenção ao uso de drogas nas áreas de saúde e 

educação.  
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•Ampliar o efetivo e melhorar a infraestrutura da Guarda Municipal; 

•Estruturar cursos de formação e de capacitação permanente da Guarda 

Municipal para atuar de forma comunitária; 

•Apoio a integração da guarda municipal, polícias Civil e Militar; 

•Instituir o conselho municipal de segurança pública (COMSEG) e de 

Conselhos comunitários em todos as regiões; 

•Instituir Ouvidoria da Guarda Municipal, transformando-a em um órgão forte, 

transparente e de efetivo controle externo das atividades; 

•Implantar a corregedoria Municipal da Guarda Municipal; 

•Formação e Ressocialização dos(as) Apenados(as): Fomentar, estruturar e 

apoiar a educação formal e profissionalizante, combate ao analfabetismo e 

recolocação no mercado de trabalho dos indivíduos que cumprem ou já 

cumpriram pena ou medida de socioeducação; 

•Buscar com o governo do Paraná a instalação de núcleo da defensoria 

pública em Colombo; 

•Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos 

que inibam a criminalidade. 

 

MEIO AMBIENTE 

 

  Investir nas políticas de gestão ambiental é garantir políticas públicas 

adequadas para inverter a lógica tradicional de desenvolvimento e promover o 

processo de sustentabilidade ambiental. 

  Fomentar iniciativas populares e proporcionar investimentos na 

conservação ambiental através de Comitês, Conselhos e Entidades que atuem pela 

conservação ambiental e de recursos hídricos. 

 O desenvolvimento econômico e a inclusão social não devem acarretar o 

desequilíbrio ecológico-ambiental e destruir os recursos naturais.  

 

•Buscar soluções para a destinação correta dos resíduos sólidos controlado 

dentro das normas/legislação ambientais exigidas pelo governo federal; 
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•Realizar tratamento dos resíduos sólidos para evitar a contaminação do 

solo; 

•Implantação de uma central de compostagem – horto municipal; 

•Melhorar e ampliar a coleta seletiva de lixo e destinação adequada para os 

catadores de recicláveis; 

•Campanhas de orientação e incentivo à coleta seletiva; 

•Realizar manutenção de praças nas vilas de nosso município; 

•Melhorar a política de educação ambiental nas escolas; 

 

PROMOÇÃO SOCIAL 

 

 O Partido dos Trabalhadores concebe desenvolvimento local sustentável 

como a articulação das políticas públicas no âmbito social, ambiental, econômico, 

cultural e ético, de modo a garantir a preservação da vida e dos recursos naturais 

para as gerações atuais e futuras. Isso implica a perspectiva de que os ganhos e 

benefícios do crescimento econômico sejam apropriados por toda a população, isto 

é, crescimento, estabilidade e distribuição. 

 A ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

e a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão foram grandes conquistas das pessoas 

com deficiência durante os governos Lula e Dilma.  

 Adotar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em 

deficiência e ampliar a fiscalização para cumprimento pelas empresas das cotas 

para esse grupo social, com a participação efetiva das pessoas com deficiência e 

observando a diversidade que as compõem.  

 

•Implementar os programas que visam combater a pobreza extrema, 

erradicar o analfabetismo, fortalecimento dos CRAS; 

•Realizar política de inclusão social de pessoas negras, com deficiência, 

LGBTQI+; 

•Ampliar os programas já existentes específicos para crianças, adolescentes, 

idosos e pessoas com deficiência; 
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•Fortalecer as políticas públicas de prevenção focadas na pessoa, na família, 

na escola e na comunidade; 

•Oferecer mais oportunidades de lazer, recreação, artes, cultura e esportes 

para crianças, adolescentes, jovens e idosos; 

•Implantar a MOEDA SOCIAL promover a inclusão social, distribuição de 

renda, melhorar do comércio e a economia da cidade;  

•Fundação do BANCO DO POVO onde pretendemos implantar linhas de 

crédito e empréstimos para pequenos empreendedores para melhorar e 

incrementar os seus negócios, como: costureiras, salões de beleza, 

lanchonetes, restaurantes, agricultores, artistas; 

•Fomentar a criação de Banco Comunitário. 

 

TURISMO 

 

 Um em cada dez empregos no mundo vem da atividade turística. Além de 

gerar renda e atrair investimentos, a indústria de viagens e turismo valoriza a cultura 

e o patrimônio histórico. O turismo desenvolvido de forma sustentável, com o uso 

de tecnologias avançadas e uma gestão compartilhada pode garantir também a 

entrada de divisas e o crescimento de Colombo.  

 É preciso potencializar os benefícios e as condições favoráveis locais, o que 

implica também articular um ou mais municípios em torno de projetos comuns que 

possam potencializar a riqueza de cada um. 

  

•Implantação do ecoturismo, cicloturismo e turismo de aventura; 

•Criar roteiros turísticos: rural, gastronômico, religioso e cultural; 

• Criar cursos de guia turísticos;  

•Melhorar o plano de manejo para a Gruta do Bacaetava; 

•Fortalecimento do Circuito Italiano; 

•Promover o mapeamento e incentivo fiscal para áreas turísticas; 

• Implantar o parque municipal do Roça Grande no terreno da prefeitura, na 

antiga sede do Banestado; 
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CULTURA 

 

  As ações propostas nestes setores têm como diretrizes as questões 

relacionadas a uma vida saudável e comprometidas com resgate do que há de mais 

belo construído ao longo da história neste município, e sobretudo com as questões 

voltadas as ações educativas que promovem as bases necessárias a construção de 

uma cultura de paz. 

 Os diferentes tempos de crianças e de idosos, as necessidades das pessoas 

com deficiências, as diferentes experiências culturais e sociais e o combate a 

qualquer forma de discriminação, sejam elas de gênero, etnia, orientação sexual ou 

religiosa, bem como as necessidades e características das áreas rurais, das regiões 

de florestas e núcleos urbanos devem ser consideradas e respeitadas na 

formulação das políticas públicas.  

 

•Investir o 1% da arrecadação em atividades Culturais como prevê a LEI; 

•Instituir Secretaria municipal da Cultura; 

•Apoiar os eventos culturais realizados em nosso município; 

•Incentivar a criação de Feiras Culturais nas comunidades; 

•Organizar um circuito cultura alternativo no município; 

•Criar Festival de Música de Colombo; 

•Criar Festival de arte e cultura; 

•Fomentar os Festivais Juninos do Município; 

•Implantar o Festival do Verão; 

•Apoiar, organizar Festa da Uva com a valorização dos artistas locais; 

•Criar um cronograma de atividades e eventos culturais no município; 

•Propor a organização de Carnaval Colombense; 

•Incentivar festivais de capoeira e de cultura afro-brasileira. 
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ESPORTE e LAZER 

  

 Garantir, por meio do esporte e lazer, qualidade de vida e desenvolvimento 

humano, valorizando as praças, parques e outros marcos, que permitam a 

integração das pessoas e o lazer, contribuindo para multicentralidade na cidade e 

para maior qualidade de vida das pessoas em cada lugar.  

•Incentivar a prática de todas as modalidades esportivas; 

•Apoiar os eventos esportivos realizados em nosso município; 

•Implantar a Liga Desportiva Municipal; 

•Implantar o Campeonato de Futebol para a juventude; 

•Implementação da gincana municipal; 

•Criar um Cronograma de atividades esportivas, campeonatos, torneios de 

futebol, voleibol, entre outros esportes; 

•Estimular a criação e revitalização de Praças Esportivas no município; 

•Construção de Estádio olímpico Municipal;  

•Criar bike Park; 

•Criar ciclorrotas para fomentar o cicloturismo. 

•Valorizar a política municipal para a prática de skate; 

•Contratação de educadores físicos para atuar nas academias ao ar livre; 

•Criar um programa paradesportivo com infraestrutura e profissionais. 

 

MULHERES 

 

  A igualdade entre gêneros passa necessariamente pela construção 

de outro modelo econômico, baseado nos princípios da igualdade, da solidariedade, 

da reciprocidade e da redistribuição. Somente conseguiremos lutar efetivamente por 

igualdade se olharmos o conjunto das contradições que estruturam as 

desigualdades. 

 Cabe lembrar, as mulheres e a população negra são os setores mais 

atingidos pelas discriminações e preconceitos. 
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 Assim, as contradições sociais de classe e as assimetrias de raça e gênero  

estruturam as desigualdades no país, tendo por base profundas hierarquias e 

exclusões, o que requer, quando da formulação de políticas, o posicionamento 

crítico frente ao patrimonialismo, à escravidão e ao patriarcado, como forma de 

superação do machismo e do racismo. 

 

•Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como 

condição do desenvolvimento do município; 

•Criação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, com o papel 

de elaborar, coordenar e articular políticas públicas para as mulheres, 

garantindo a transversalidade do tema em toda a administração pública; 

•Implantar a Patrulha Municipal "Maria da Penha" da Guarda Municipal, 

disponibilizando serviço de proteção e acompanhamento às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar; 

•Desenvolver de ação integrada de combate a violência contra as mulheres, 

que integre a Guarda Municipal e as polícias Civil e Militar, Instituto Médico 

Legal, Tribunal de Justiça, Juizado de Violência Doméstica; 

•Incentivar a criação de associação de mulheres por bairros; 

•Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas para as mulheres; 

•Realização de oficinas e cursos profissionalizantes de qualificação 

profissional para mulheres em parceria com o SENAC, SEBRAE, SENAI e 

SENAR a fim de prepará-las para o mercado de trabalho; 

 

JUVENTUDE 

 

  Dialogar com a juventude, urbana e rural, enquanto protagonista de 

sua própria história é encará-la e entendê-la enquanto sujeito de direitos que tem 

seus anseios, aspirações e sonhos e que, portanto, precisa estar em sintonia com 

os espaços participativos nas políticas públicas em todos os setores da atividade 

humana. 
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 As políticas para a promoção dos direitos das juventudes serão orientadas 

pela busca permanente da autonomia e emancipação dos jovens, pela valorização 

e promoção da participação social, pelo reconhecimento do jovem como sujeito de 

direitos universais, geracionais e singulares, e pelo respeito à identidade e à 

diversidade individual e coletiva das juventudes.  

 

•Criação de cursinhos gratuitos aos alunos da rede municipal e estadual de 

ensino para disputarem vagas em vestibulares ou concursos públicos; 

•Ofertar bolsas estudantis, através de estágios curriculares para alunos 

universitários; 

•Implantar em parceria com o governo federal e estadual programa de 

inclusão digital no município; 

•Criação de espaço cultural da juventude; 

•Incentivar a organização estudantil; 

•Criação em parceria como governo federal ou governo estadual da Praça 

da Juventude; 

•Construção ou reformas de quadras esportivas do município; 

•Organizar cursos profissionalizantes e de capacitação com parceria com o 

SENAI, SENAR, SENAC e SEBRAE; 

•Criar programa de reabilitação e capacitação para jovens em situação de 

drogadição; 

•Realização de campanhas de conscientização contras DSTs; 

•Incentivar e fomentar o intercâmbio para os ensinos médio e superior; 

•Fomentar o uso da Identidade Jovem e divulgar seus benefícios. 

•Incentivar um programa municipal para primeiro emprego das juventudes; 

 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

 

 A promoção da igualdade racial e a garantia de direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais dos povos negros, secularmente 

negligenciados na sociedade brasileira, constituem outra prioridade estratégica e 
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estruturante. Na prática, isso significa o enfrentamento ao racismo institucional e à 

violência genocida contra os povos de matriz africana ainda perpetuados no Estado 

Democrático de Direito. 

 

•Implementar ações afirmativas no serviço público municipal para corrigir as 

desigualdades raciais ainda fortemente presentes na sociedade colombense. 

•Desenvolver campanhas e ampliar a fiscalização contra a discriminação 

racial; 

•Criar um canal municipal de denúncia (Disque Denúncia) de racismos e 

preconceitos; 

•Implantar o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade racial e Povos 

Tradicionais; 

•Promover a cultura afro-brasileira como vetor do desenvolvimento 

sustentável e norteador de concepção e gestão de políticas públicas; 

•Promover ações que combatam a intolerância religiosa; 

•Mapear a propor políticas especifica para Povos de Terreiro; 

 

LGBTQI+ 

 

 O município constitui-se, potencialmente, hoje, no mais importante espaço 

de democratização da ação pública. E também de construção da cidadania, 

considerando-se está 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.  

 

•Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco, 

como população de rua, mulheres vítimas de violência, crianças e 

adolescentes, homossexuais, lésbicas e travestis. 

•Criação de um Conselho de Cidadania LGBTQI+, para propor diretrizes de 

ação governamental voltadas para o enfrentamento à discriminação, 

promoção da saúde integral e defesa dos direitos da população LGBTQI+; 
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•Promover o direito à vida, ao emprego e à cidadania LGBTQI+, com 

prioridade para as pessoas em situação de pobreza. 

 

 


