
 

PROGRAMA DE GOVERNO DA FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA 

(FES) COLOMBO-PR 

Coligação PSOL e PCdoB 

Colombo, 27 de agosto de 2020. 

INTRODUÇÃO 

Colombo em movimento: 

A Periferia é nosso Centro!! 

 O Presente Plano de Governo da Frente de Esquerda Socialista (FES) de 

Colombo, constituída pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB), tem como finalidade, contemplar as múltiplas 

realidades, anseios e demandas das (os) Lutadoras (es) Sociais do Município de 

Colombo-PR, em um documento dissertativo.  

 Nossa Candidatura aos Cargos Majoritários (Prefeitura) no Município de 

Colombo, é constituída pela Professora Aline R Neves, Candidata a Prefeita e 

pelo Professor Célio Beserra dos Santos, Candidato a CoPrefeito1.  

 A Convenção Municipal Eleitoral do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL) Colombo, foi realizada dia 12/09 (sábado), às 14:30h e, posteriormente, 

endossada pela Coligação denominada Frente de Esquerda Socialista (FES). 

Portanto, defendemos um Projeto Político Coerente ideologicamente, sob 

Perspectiva Socialista, com uma Política constituída a partir de um Programa 

Revolucionário, Coletivo, de modo que, não coadunamos com práticas que 

tendem ao Personalismo Político. Sendo assim, independentemente da Figura 

Pública que representa nossa Legenda, os ideais e nossa Agenda Política 

sempre prevalecerá e/ou estará garantida.  

 Nesse sentido, é pertinente salientar, que a Agenda Política mencionada, 

reverbera os princípios, postulações e anseios coletivos, orientando-se a partir 

dos seguintes elementos constitutivos: 

 
1 Usamos o termo CoPrefeito em substituição ao termo Vice-Prefeito, pois, compreendemos que 

ele deve atuar em conjunto ao titular do cargo. A biografia de nossa (o) candidata (o) encontram-
se registrada e pormenorizada ao final desse documento.  



 

a) Programa Classista: Um programa para a Classe trabalhadora, tomada em 

sua realidade concreta e múltipla. Unificando-se as demandas da Classe às lutas 

políticas. Em suma, tendo como objetivo despertar a Consciência de Classe, com 

o intuito de possibilitar que todas (os) compreendam os construtos da Questão 

Social e, subsequentemente, suas matizes, como: as Desigualdades; 

Exploração e Processos de Alienação, identificando o Projeto de Poder da 

Classe dominante, suas instituições (Estado) e agentes políticos como inimigos 

e/ou antagônicos a Classe trabalhadora e Populações e oprimidas. 

b) Anticapitalista: O sistema capitalista foi forjado na delimitação da 

Propriedade Privada, reproduzindo a desigualdade estrutural. Neste contexto, 

todas as reivindicações das (os) exploradas (os) e oprimidas (os) são ignoradas 

em meio aos Aparatos de dominação da Burguesia (Governos; Judiciário; Forças 

de Segurança etc.), que objetivam somente a manutenção da Estrutura vigente 

e seus Privilégios históricos. Por isso nos diferenciamos das candidaturas do 

DEM, PSDB e partidos neoliberais. 

c) Anti-opressões: A Classe trabalhadora é majoritariamente constituída por, 

Negras (os); Mulheres e LGBTQIA+ — portanto, submetida ao Racismo, ao 

Machismo e à LGBTfobia. Sendo assim, a Classe trabalhadora é marcada por 

significativas diferenças de renda, condições de trabalho, moradia (centro e 

periferia; morro e asfalto), acesso aos equipamentos e serviços públicos, entre 

outros fatores produtores de desigualdade.  

 Por isso, a luta “Anti-opressões” perpassa a luta “Anticapitalista”, pois, 

apesar de direitos sociais terem sido conquistados por meio de luta e 

movimentos sociais, a eliminação das Desigualdades sociais, o fim do Racismo, 

da opressão às Mulheres e às LGBTQIA+, só será possível, se promovermos 

transformações estruturais, isto é, a construção e transição para uma Sociedade 

Socialista. 

d) Antirracista: O Racismo estrutural é o sustentáculo da exploração e opressão 

da Classe trabalhadora. A população é Negra, profundamente marcada por 

quase quatrocentos anos de escravidão, ainda hoje, sucumbe cotidianamente 

mediante às ações dos Aparelhos Repressivos do Estado. Por isso, assistimos 

diariamente ao sistemático genocídio da Juventude Negra; Pobre e Periférica 

das cidades.  



 

 Ainda hoje, há desigualdade salarial e distinção entre as condições de 

trabalho e moradia (especialmente para as Mulheres Negras) em função do 

Racismo. Nesse sentido, a luta Antirracista assume um papel central para a 

construção de um Projeto de Socialista, que denuncia o “mito da democracia 

racial” e combate de maneira intransigente as desigualdades estruturais.  

e) Antifascista: Um programa de combate ao governo Bolsonaro e ao Projeto 

Burguês de destruição dos Direitos sociais e desmonte dos serviços e empresas 

públicas. Combateremos a retirada de direitos da Classe trabalhadora, às 

privatizações, reformas, redução do auxílio emergencial. Deste modo, nos 

opomos a todos os representantes bolsonaristas na disputa eleitoral e suas 

respectivas candidaturas, que representam a “Circulação das elites” no poder, e 

a destruição dos Direitos sociais aliados à política de criminalização da pobreza. 

f) Ecossocialista: Combate a destruição ambiental, a crise climática e toda 

destruição ocasionada pelo Capitalismo. A sobrevivência da humanidade está 

ameaçada, no Município de Colombo-PR, a utilização desenfreada e sem 

planejamento do Aquífero Karst afetam a população Colombense e a Região 

Metropolitana de Curitiba.  

 A população empobrecida e oprimida, realiza revezamento de 

abastecimento de água em meio a uma Pandemia Global, cuja principal medida 

de prevenção é higienização das mãos. Não podemos dissociar a luta 

Anticapitalista da Ecologia. Portanto, as questões socioambientais precisam ser 

levadas a sério, pois, elas nos impactam em nosso cotidiano:  transporte público, 

moradia, saúde, lazer e cultura, coleta de lixo, entre outras.  

 Este pleito ocorre em meio à maior Tragédia Sanitária da história mundial 

(Pandemia da COVID-19, que já matou mais de 140 mil pessoas), não bastasse 

a Questão Sanitária, também, estamos diante de uma Crise Social e Econômica 

(mais de 25 milhões de desempregados), com a intensificação da radicalização 

da violência Racista, aumento da misógina (indices feminicídio) e LGBTfobia. 

 Todavia, faz-se necessário priorizar a defesa da vida, na luta contra a 

Pandemia, a defesa do emprego e da renda da Classe trabalhadora diante da 

Crise Social e Econômica, a luta contra o genocídio das Populações Negras e 

originárias (Indígenas) e violência machista. 

 Defendemos a ruptura com o atual Regime político, baseado no 

monopólio do Poder por políticos profissionais (em sua grande maioria 



 

burgueses) e, que, atende irrestritamente aos interesses da Classe dominante. 

Defendemos que o Poder Executivo municipal de Colombo tenha uma 

representação autônoma, legítima e coerente à Esquerda. 

 Defendemos a ampliação do controle social por meio da participação 

popular nos Conselhos de Direitos, referendos, plebiscitos e Iniciativas populares 

e outros mecanismos que garantam a ampliação da Democracia, mas muito 

pouco ou nunca utilizados na história da cidade. Desse modo, as deliberações e 

os processos decisórios políticos passam diretamente pelo crivo e/ou avaliação 

da população. Em suma, nós nos opomos ao Fisiologismo político e, por 

conseguinte, suas práticas de "acordos, negociações e trocas" de cargos e/ou 

agendas políticas.  

 Orientados por ideários Coletivos; Altruístas e Equitativos, a construção 

de nossa campanha, bem como do presente Plano de Governo, foi delineado 

por todas (os) os Militantes da Frente de Esquerda Socialista (FES) Colombo, 

tendo como finalidade, contemplar as múltiplas realidades e pontos de vista das 

(os) habitantes e/ou Lutadoras (os) da cidade e, legitimar os princípios 

Socialistas em defesa da Classe Trabalhadora. 

 Utilizamos uma metodologia de construção coletiva, o que reverbera o 

Fazer Político Marielle Franco, circunscrito e aplicado principalmente, por meio 

da "AGENDA MARIELLE FRANCO2", política que engloba um conjunto de 

compromissos para que nossa Candidatura majoritária honre a história e 

memória de Marielle e multiplique seu legado. Utilizamos também como 

documentos norteadores a “PLATAFORMA ELEITORAL ECOSSOCIALISTA” e 

“PROJETO PROGRAMÁTICO NACIONAL DO PSOL” para as eleições 

municipais 2020.  

 Antes de apresentar as propostas que temos para Colombo, faz-se 

necessário contextualizar o município. Nós, nativos desse território, 

consideramos que Colombo é dividido em quatro regiões, com características 

distintas:  

1) A área urbana, representada pelo Maracanã e Guaraituba e suas adjacências, 

tido como o polo comercial. 

 
2 Anexo 1 deste Plano de Governo. 



 

2) A área tradicional, denominada como centro histórico/sede administrativa 

local, que apesar de urbana, mantém aspectos daquele imaginário interiorano e 

provinciano. Recebe atenção especial dos gestores públicos sendo dotada de 

equipamentos públicos, infraestrutura adequada, pavimentação e saneamento 

básico. 

3) A área periférica, formada pelos bairros mais afastados e com pouquíssima 

atenção dos gestores públicos. É pouco pavimentada, possui baixa infraestrutura 

de saneamento básico e ocupa os mais altos índices de violência, pobreza, 

informalidade, evasão escolar entre outras precariedades. 

4) E, a área rural, esta que é a mais extensa, mais distinta, mais dispersa e 

menos povoada, lá residem sobretudo, as famílias tradicionais do município e, 

que pela relativa proximidade com o centro histórico, mantém uma configuração 

parecida, desde os modos de vida até as relações sociais. Também residem e 

trabalham famílias que mantém modelo de trabalho em agricultura familiar. 

 Essa cidade, que é a terceira mais populosa da região metropolitana - 

aproximadamente 244 mil habitantes- é totalmente desigual, desde a área 

urbana até a área rural. Essa desigualdade não é um acaso, na verdade, aplica-

se gestão após gestão como um projeto. Parafraseando o saudoso Cientista 

Social Darcy Ribeiro, podemos dizer que: A desigualdade em Colombo não é 

um acaso, mas sim, a consolidação de um projeto político conservador e 

oligárquico.  

 Em Colombo, há em algumas regiões o que pode ser chamado de bolsões 

de Desenvolvimento, são áreas urbanas com uma intensa e ampla concentração 

demográfica/populacional, mas, que perece devido à ausência de Políticas de 

Desenvolvimento Social. Nesse caso, nos referimos à seis elementos 

fundamentais: Saúde; Saneamento básico; Educação; Trabalho; Infraestrutura 

Pública e Mobilidade/Transporte público. 

 Em contrapartida, a área rural, caracterizada em linhas gerais como pólo 

da produção agrícola e extração de calcário, não pode ser vista como unívoca e 

linear. Isso porque devido sua extensão, assumem características distintas. 

Citamos dois exemplos: 

a) Enquanto os bairros rurais da Serrinha e Águas Fervidas (Fervida), 

conhecidos por sediar as duas maiores distribuidoras de Hortifruti da Cidade, 

sendo respectivamente: a Irmãos Lazarotto (Serrinha) e a Chácara Strapasson 



 

(Fervida), apresentam alguns desses elementos de desenvolvimento, como: 

Trabalho, Saneamento básico e, principalmente, Infraestrutura Pública (Asfalto 

e pavimentação). 

b) Em outros bairros como Itajacuru, podemos caracterizá-lo como Periferia 

rural-urbana ou Periurbana. Isso porque, apesar de situar-se na área rural, é 

localidade ausente dos elementos destacados de desenvolvimento. 

 Nesse bairro, nenhum dos seis elementos mencionados é efetivo. 

Embora, haja por volta de 300 pessoas que dedicam-se a atividades 

profissionais nas áreas urbanas da cidade, principalmente, em Curitiba, não há 

itinerário do transporte público que contemple as demandas da população. A 

priori, o que existe são 2 linhas de ônibus, o Circular (Itajacuru/Santa Gema) 

deslocando-se por 3 bairros rurais até a sede da cidade, mas, que opera apenas 

em 4 horários diários, com exceção dos fins de semana. 

 E, o Guaraci que tem como rota deslocar-se da sede da cidade, passando 

pelo bairro e finalizando o trajeto no terminal Roça Grande. Entretanto, essa linha 

opera em apenas 4 horários, dois de manhã e dois de tarde, porém, com 

rodagem aos fins de semana. Cabe destacar, que o horário já escasso, devido 

a Pandemia foi reduzido, o que somente amplia o problema da mobilidade.  

 Em suma, a partir desses dois exemplos o que se expressa é a 

precariedade das políticas públicas no município. Essa Precariedade, que 

culmina na reprodução das desigualdades são naturalizadas pelas gestões. No 

entanto é necessário compreender esse fenômeno como uma questão científica. 

Afinal, são oriundas do amadorismo político, um fenômeno que predomina nos 

municípios e inviabiliza qualquer projeto de governo.  

 Portanto, as maiores dificuldades enfrentadas pelos/as Colombenses hoje 

é tentativa de sobrevivência e manutenção de uma vida digna mediante a 

precariedade e ausência políticas públicas para a população. Essa questão da 

politicagem e da perspectiva dos agentes políticos em compreender as 

instituições municipais como patrimônio privado, estando sujeitas a seu bel 

prazer. 

 Desenvolver políticas integradas, ou intermunicipais, em Colombo poderia 

ser uma alternativa para solucionar problemas pontuais. Um exemplo que assola 

a população há anos, é a questão do transporte público e a integração com os 

municípios vizinhos. Isso porque há áreas centrais que possibilitam essa 



 

integração entre os transportes, em suma dois terminais, o do Roça grande que 

liga Colombo à Curitiba, via terminal do Santa Cândida e o do Maracanã com 

linhas para São José, Almirante Tamandaré e Curitiba. Porém, novamente o que 

inviabiliza essa questão são os itinerários e os horários do transporte. Sem 

contar a questão central, que são os alimentadores que circulam nos bairros e 

conduzem até os terminais. Essas linhas são um problema, porque não 

contemplam as demandas de seus usuários. 

 Em relação à Saúde e as Políticas Integradas podemos resumir em duas 

palavras: Atualmente há uma Ausência e/ou inexistência. A Santa Casa de 

Colombo foi fechada, então apesar do porte do município, não temos um hospital 

municipal. O Pronto Atendimento do Jardim Osasco que desafogava o Pronto 

Atendimento Alto Maracanã também foi fechado, e permanece mesmo neste 

contexto epidêmico. Deste modo a população colombense se obriga a procurar 

atendimento médico em Curitiba, ou em Campina Grande do Sul.  

 O Município de Colombo não possui Políticas para os eixos centrais de 

qualquer governança, que são: Saúde, Educação, Economia, Meio Ambiente e 

Segurança Pública, apesar de ser uma cidade com um crescimento populacional 

contínuo, isso se dá devido sucessivas gestões estacionária.  

Os desafios são muitos, porém, consideramos que às soluções para as 

problemáticas municipais perpassam a reconfiguração do “Fazer Político”, o que 

implica na construção de um modelo de governo construído debaixo para cima. 

Que não veja a população como inimiga e que a partir disso, possibilite espaços 

de discussões públicas, para garantir uma gestão coerente, idônea e integra. 

Porém, para isso acontecer é necessário um governo comprometido com a 

população, isto é, um Governo de Esquerda Socialista, que não sucumba ao 

lobby do empresariado e oligarquias locais, como percebe-se historicamente em 

Colombo. 

 Precisamos urgentemente criar mecanismos de garantia da participação 

popular em horários condizentes com a realidade dos habitantes. Não adianta 

realizar audiências públicas às 14:00h, por exemplo, pois, grande parcela 

populacional está neste período, dedicando-se a suas atividades profissionais. 

 Atualmente as instituições de luta como Sindicatos, Associação de 

moradores e Conselhos, estão aparelhados com os governos, podemos dizer 

que são colaterais das gestões e cumprem somente um papel burocrático. 



 

 Nesse sentido, nos últimos dois anos, com a construção do nosso diretório 

e fortalecimento da militância do PSOL em Colombo, é que surgiram lutas 

concretas e organizadas, conseguimos dar vida à luta política no município, 

combatendo os mandos e desmandos da Política Coronelista que ainda se 

mantém.  

 No entanto, reconhecemos que demos passos importantes, como a 

Constituição da Frente de Esquerda Socialista (FES), que é um movimento que 

surgiu com a finalidade eleitoral buscando estabelecer à Unidade das Forças de 

Esquerda, como Partidos; Movimentos Sociais; Lutadoras (es) e, que pretende 

após esse período intensificar suas ações, como um Movimento Orgânico, 

apresentando-se como referência para a Classe Trabalhadora. Reiteramos, que 

esse movimento hoje é composto pelo PSOL; pelo PCdoB; Militantes 

independentes; Lutadoras/es sociais locais e a Juventude organizada.  

 A presente proposta de Gestão Municipal inclui, tornar a política atrativa, 

o que, consideramos que, depende de uma mudança na estrutura burocrática, 

pois, a política institucional é elitizada e, portanto, restrita a pequenos grupos - 

famílias tradicionais - e seus correlatos, totalmente dissociados da realidade do 

território.  

 Tendo em vista essa configuração da cidade, aderimos o slogan: 

“Colombo em movimento: a Periferia é nosso Centro”! Essa palavra de 

ordem não é mero acaso, mas sim, representa e expressa simbolicamente 

perspectiva acerca do Fazer Político, priorizando, aproximar a população do 

debate público, delineando a promulgação de políticas a partir das questões de 

suas próprias realidades.  

 Em tese, nossa política, tem como finalidade, tornar a população 

Protagonista do Processo de construção do Estado. Por isso, nosso Programa 

de Governo é constituído por Eixos Temáticos, organizado em 21 temáticas, 

sendo respectivamente: sete (7) gerais, que são os sustentáculos de nosso 

Projeto de governo Municipal e quatorze (14) específicos, que complementam 

e orbitam em torno das políticas centrais. Entretanto, essa forma de classificação 

da Agenda política, não tem como objetivo hierarquizar as propostas, mas sim, 

organizá-las de maneira pedagógica, destacando especificamente cada 

demanda e/ou postulações.  



 

Eixos Gerais: Saúde Integral; Educação; Mobilidade Urbana e Transporte 

coletivo; Economia; Segurança Pública, Meio Ambiente e Políticas Culturais. 

Eixos específicos:  Mulheres; LGBTQIA+; Negras e Negros; Inclusão Social e 

Acessibilidade (Pessoas com Deficiência); Direitos das Crianças e Adolescentes; 

Juventudes; Direitos dos Idosos; Lazer, Esportes; Turismo; Agricultura e 

Sustentabilidade; Assistência Social; Saúde Mental; Transparência e 

participação popular e Funcionalismo Público. 

Assim, de maneira concisa, coerente e sincera, compartilhamos com 

todas (os) colombenses nossas esperanças representadas de maneira textual 

neste documento!! 

"Vida digna se constrói com luta e garantia de direitos". 

EIXO 1 – SAÚDE INTEGRAL 

1) Ofertar o atendimento médico 24horas em algumas Unidades Básicas de 

Saúde Unidade de Saúde do Osasco; Unidade de Saúde da Sede; Unidade de 

Saúde do Guaraituba; Unidade de Saúde Jardim Paraná. Mantendo nestas UBS 

uma equipe de saúde durante o período noturno para atender a população dos 

bairros das regiões onde se localizam. Situação atual: Quem busca atendimento 

médico fora do “horário comercial” (das 8 às 18h) dispõe de apenas uma unidade 

básica de saúde que presta atendimento de 24 horas (o Pronto Atendimento Alto 

Maracanã). 

2) Criar central de Denúncias da violação do direito humano à saúde para o 

atendimento público e privado;  

3) Formação continuada e humanista para os profissionais da Maternidade Alto 

Maracanã. 

4) Fiscalização e auditoria permanente das condições e serviços da Maternidade 

do Alto Maracanã. 

5) Instalação de UTI Neonatal Pública com capacidade mínima de 40 internações 

neonatais com número ampliado de leitos materno-infantil;  

6) Realização completa do pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde com 

mapeamento de casos de sífilis; 

7) Combater a violência obstétrica por meio da sensibilização dos profissionais 

de saúde e tornando obrigatório a elaboração do “plano de parto” na fase final 

do pré-natal.  



 

8) Garantir o acesso à informação e políticas públicas de saúde para as 

populações residentes de áreas próximas às pedreiras, siderúrgicas, aterros 

sanitários, calcárias e pólos industriais localizados nas áreas periféricas das 

cidades. 

9) Pactuar e defender um orçamento público para a saúde. Com o objetivo de 

suprir as necessidades da população municipal, considerando a rede de serviços 

de saúde administrada pelo município, o tamanho da população e o perfil 

epidemiológico dela. 

10) Implementar políticas que deem conta dos determinantes sociais de saúde 

na definição de planos e ações de atendimento à saúde, em especial da atenção 

primária à saúde de territórios vulnerabilizadas do município. 

11) Realizar o monitoramento e vistoria de unidades de saúde para identificar 

possíveis irregularidades e atender denúncias de não cumprimento do direito ao 

acesso à saúde da população. 

12) Atuar no sentido de assegurar o acesso regulado à atenção especializada 

dentro ou fora do município, reforçando os sistemas e apoio de redes de atenção 

à saúde. 

14) Estimular e apoiar a participação popular e o exercício do controle social no 

SUS.  

15) Viabilizar o acesso a informações, e estimular a participação da população 

por meio da ocupação de espaços como o Conselho Municipal de Saúde e a 

promoção de conferências e encontros para discussão das principais pautas da 

saúde no âmbito do município. 

15) Atuar na garantia de condições adequadas de trabalho para todos os 

profissionais de saúde do município. 

16) Incluir agentes comunitários de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, assistentes sociais, médicos, sanitaristas, psicólogos entre outros, 

a fim de garantir ambientes de trabalho seguros, proteção, salários dignos e 

planos de cargos e carreiras. 

17) Atuar no fortalecimento de mecanismos de garantia do direito à alimentação 

adequada. 

a) Adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN,  

b) Criar políticas próprias de segurança alimentar e nutricional fortalecendo a 

agricultura familiar, agroecologia, e hortas comunitárias.  



 

18) Criar Centros Especializados de Atendimento odontológico nos 6 territórios. 

19) Criação de um Hospital Municipal para atendimento da população e criação 

de novas Unidades de Pronto Atendimento; Reabertura do Pronto Atendimento 

no Jardim Osasco. 

20) Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde em seus poderes 

fiscalizador, consultivo e deliberativo. 

EIXO 2 – EDUCAÇÃO 

 A prioridade em Colombo vai ser garantir educação pública de qualidade 

para todas e todos, em todos os bairros da cidade. A democratização da 

educação infantil e a universalização de vagas na educação infantil é urgente e 

será uma prioridade. Mas Colombo vai garantir matrículas de qualidade em todas 

as etapas e modalidades da educação básica, fazendo o melhor e mais correto 

uso do recurso público. Ao mesmo tempo, à Frente de Esquerda em Colombo 

tomará como referência o projeto de educação integral, transformando toda 

unidade escolar, mas também todo território colombense, em um espaço 

pedagógico, uma Cidade Educadora: justa, feminista, ecossocialista, 

antirracista, anti-lgbtfóbica e emancipadora. Será um projeto de educação capaz 

de concretizar nossos sonhos.  

 Para torná-los realidade, o protagonismo será dos profissionais da rede 

municipal de educação, que devem ser valorizados, pois todas e todos são 

especialistas capazes de transformar Colombo em uma cidade pedagógica, 

capaz de garantir qualidade de vida ao seu povo. 

1) Implantação gradativa do Ensino em tempo Integral em todas as Escolas e 

Centros de Educação Infantil do município. 

2) Garantir que todas as crianças residentes no município estejam alfabetizadas 

até os oito anos de idade. 

3) Garantir às crianças o acesso à educação pública, já na primeira infância, 

através dos Centro Municipal de Educação Infantil - CMEIs e Escola Municipal 

De Ensino Infantil – EMEIs de modo que eles estejam prontos para o ensino 

primário. 

4) Combater as desigualdades educacionais, garantindo a igualdade de acesso 

a todos os níveis de educação e formação profissional para as Populações mais 

vulneráveis: Pessoas com deficiência; indígenas; Negras (os); Transexuais; 



 

Intersexuais, entre outros.   

5) Fiscalizar escolas municipais para garantir o cumprimento do número máximo 

de alunos permitidos por turma, a fim de garantir um ambiente adequado para 

ensino e aprendizagem para alunos e professores. 

6) Construir e implementar o Plano Municipal de Educação de maneira 

participativa, envolvendo as classes de profissionais do setor, garantindo a 

aplicação dos direitos constitucionais, defendendo a aplicação de mais 

investimentos e preservando a visão de uma educação pública, gratuita e de 

qualidade, integral e interessante para estudantes, e sem políticas de 

terceirização, precarização e sobrecarga. 

7) Programa Escola Livre: Vivemos um período de perseguição ideológica contra 

professores e sua liberdade de cátedra. Repudiamos a o movimento Escola Sem 

Partido e toda forma de censura a professores. Defendemos a democracia e a 

diversidade nas Escolas. 

8) Fortalecer pelo ensino, a promoção de igualdade de gênero entre meninas e 

meninos e o respeito à diversidade de gênero e sexual. 

9) Fiscalizar e construir campanhas para o cumprimento da obrigatoriedade de 

ensino da História da população negra brasileira em todas as escolas do 

município. 

10) Construir e adaptar as instalações físicas das Escolas, CMEIs e EMEIs para 

crianças com deficiência e que proporcionem ambientes de aprendizagem 

seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. 

11) Defender a construção e manutenção de escolas de qualidade, para além da 

garantia da estrutura básica, que as escolas tenham laboratórios equipados, 

quadras esportivas e bibliotecas em pleno funcionamento, e acesso à internet. 

12) Investimento em transporte escolar público encerrando os contratos de 

concessão e terceirização do serviço. 

13) Propor, em articulação com o setor saúde formas de efetivar o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), fiscalizando os contratos firmados 

entre prefeitura e produtores e priorizando os produtores locais, conforme 

definido pela política. 

14) Formação continuada em convênio com universidades públicas e Institutos 

Federais. 

15) Reposição salarial e ampliação gradativa das Hora Atividades/Permanência 



 

para 50% da carga horária de todos os professores. 

16) Criação do cargo de Professor de Educação Infantil em substituição ao cargo 

de Educador Infantil com a transição automática do cargo para funcionários 

contratados como Educador Infantil. 

17) Incentivar aos professores do cargo de Educador Infantil e que não possuem 

formação em Licenciatura Plena, a aquisição da qualificação, tendo garantida o 

ganho salarial, avanço de cargo e por meio da concessão de bolsas estudantis 

e parceria com Universidades Públicas. 

18) Encerramento gradativo dos contratos terceirizados do funcionalismo público 

e realização imediata de concurso público para contratação efetiva de 

funcionários para atuar nas Escolas. 

19) Implantação de equipe multidisciplinar com profissionais de psicologia e 

assistência social para atuarem em toda a rede municipal de ensino. 

20) Contratação por meio de concurso público de profissionais de Educação 

Especial e Inclusiva. 

21) Contratação por meio de concurso público de Intérpretes de Libras para 

atuação em toda rede municipal de ensino. 

22) Revisão do plano de cargos e salários para atender com justiça as 

reivindicações do funcionalismo público e desenvolver um modelo de avaliação 

das escolas municipais e profissionais sem que haja uma punição por meio de 

cortes em investimentos das escolas que apresentam resultados insatisfatórios. 

23) Implantação de cursinhos populares preparatórios para os vestibulares e 

ENEM. 

24) Consolidação da Gestão Democrática e compartilhada como diálogo 

permanente com a comunidade escolar, eleição de Diretores e fortalecimento do 

Conselho Municipal de Educação. 

25) Fortalecer um modelo de planejamento pedagógico coletivo e o sistema de 

eleição direta para cargos de direção de escolas municipais, com a garantia da 

autonomia pedagógica de professores e professoras. 

26) Fortalecer as Associações de Pais, Mestres e Funcionários e os Conselhos 

Escolares, bem como apoiar e incentivar a criação e a manutenção dos Grêmios 

Estudantis e conselhos escola-comunidade. 

27) Promover audiências públicas e construir páginas online com dados 

atualizados sobre o financiamento da educação municipal, fortalecendo 



 

mecanismos de transparência. 

28) Realizar convênios com Secretaria de Estado da Educação do Paraná para 

ampliar o número de vagas e incrementar a Educação de Jovens e Adultos. 

29) Fortalecer a educação técnica e profissional com investimentos no Instituto 

Federal do Paraná - IFPR, Campus de Colombo. 

30) Alocar Psicólogos nas escolas municipais, com a finalidade de amenizar 

problemas que influenciam na saúde e segurança pública. 

31) Criar um Centro de Línguas Estrangeiras, para atender crianças e 

adolescentes. 

EIXO 3 – MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE COLETIVO 

 A mobilidade urbana tem papel fundamental para uma garantia de vida 

digna para a maioria da população. Não por outra razão, o transporte é a partir 

da promulgação EC nº90/2015, efetivou-se como um Direito Social 

constitucional, assim como, a Saúde; Educação; Trabalho e Lazer. 

No entanto, a efetivação desses Direitos, só concretizam-se quando se 

sancionados e aplicados enquanto Políticas Públicas, como mecanismo de 

combate às desigualdades e as mazelas da estrutura do Estado.  

Por isso, nosso programa, apresenta-se enquanto arauto legítimo em 

defesa e garantia do transporte e mobilidade, opondo-se veementemente a 

perspectiva destes enquanto mercadorias e, salvaguardando e compreendendo-

os como direitos constitutivos da população. Desse modo, propomos uma 

reorganização desses serviços em nossa cidade, não medindo esforços para 

que esse princípio constitucional se concretize como um dispositivo público, 

gratuito e de qualidade.  

Dito isso, nosso Programa para a cidade de Colombo, organiza-se a partir 

da priorização do transporte, público, coletivo e ativo (pedestres e ciclistas), 

instigando formas de locomoção não centradas em veículos individuais e 

particulares.  

Por sua vez, viabilizando por meios de equipamentos públicos a 

construção e desenvolvimento de outras maneiras de mobilidade e/ou 

locomoção, tornando a cidade mais Dinâmica; Sustentável; Democrática e 

Inclusiva. Considerando os inúmeros desafios que essa tarefa exige do poder 



 

público e, também, da população, apresentamos as seguintes propostas para a 

implementação de nossa Política de transporte e mobilidade. 

TRANSPORTE: 

1) Implementação do Programa Tarifa Zero do transporte coletivo para 

estudantes da Rede Pública da Educação Básica do Ensino Municipal e 

Estadual; Estudantes de Cursos técnicos e Ensino Superior (Tecnólogos e 

Graduação e Pós-Graduação), mediante avaliação socioeconômica.  

2) Implementação do Programa Tarifa Zero do transporte coletivo para pessoas 

em condição de Vulnerabilidade Social (Pessoas em situação de rua; 

Desempregadas (os) e Imigrantes).  

3) Ampliação do transporte coletivo em áreas ruralizadas do município, 

ampliando os itinerários e horários de funcionamento e/ou circulação.  

4) Criação da Linha de Transporte Coletivo integrando o terminal do Guaraituba 

ao Santa Cândida. No entanto, promover o debate público com os usuários para 

identificar suas demandas, isto é, se é viável uma linha metropolitana direta ou 

paradora (alimentar-interbairros).  

5) Criação da Linha de Transporte Coletivo com o itinerário Guaraituba - 

Maracanã - Universidades (contemplando os Campus da Unibrasil; PUC e UFPR 

Politécnico e Botânico), com funcionamento pleno (segunda à domingo e 

feriados).  

6) Criação de linha com itinerários contínuos integrando os terminais de Colombo 

(Guaraituba; Maracanã; Roça Grande e Sede).  

7) Criação da política de integração do terminal da Sede com os alimentadores 

locais. Sobretudo com os itinerários das linhas rurais, dispensando o pagamento 

de mais de um passagem e/ou passe.  

8) Redução e padronização da tarifa do transporte coletivo da cidade.  

9) Ampliação dos horários de funcionamento do transporte coletivo em todo 

município, garantindo a mobilidade e/ou deslocamento da população.  

10) Realizar uma auditoria do transporte público, tendo em vista, propor a partir 

de dados concretos não só a redução da tarifa, como também sua extinção, 

tornando o transporte público, gratuito e de qualidade, com subsídio das 

instituições do Estado.   



 

11) Criação de um Conselho Municipal deliberativo de Transporte; Mobilidade e 

Desenvolvimento social.  

12) Reorganização do transporte coletivo, contemplando as diretrizes e 

normativas das Políticas de Inclusão e Acessibilidade, bem como, as 

postulações e demandas das Pessoas com deficiências.  

13) Implementação de vias exclusivas para ônibus, aumentando a eficiência do 

transporte público. 

14) Planejamento e projeto que viabilizem o uso da bicicleta, conectado a outros 

modais, de forma a garantir a mobilidade plena. A bicicleta é um meio de 

transporte não poluente e que propicia estilos de vida mais saudáveis. 

Os usuários são aqueles que melhor conhecem as deficiências do transporte 

público. É fundamental a participação popular para o gerenciamento das 

questões relacionadas ao transporte público. 

a) Desincentivo ao transporte individual. 

b) Criação de projetos multimodais para a cidade integrando bicicleta, transporte 

por aplicativo e transporte público. 

c) Implementação de ciclovias e ciclo rotas em especial em áreas periféricas da 

cidade. 

15) Inspeção veicular obrigatória. 

A poluição atmosférica é uma das principais responsáveis pela incidência de 

doenças cardiorrespiratórias, principalmente entre crianças e idosos. Com a 

inspeção veicular rigorosa, as substâncias poluentes que causam essas 

doenças poderiam ser consideravelmente minimizadas. 

MOBILIDADE: 

1) Implementação do Estatuto das cidades e Plano Diretor de maneira irrestrita, 

tendo com finalidade, garantir o Direito à cidade a todas (os). Priorizando 

políticas que viabilizem a locomoção de pedestres pela cidade, o que envolve a 

reestruturação do modelo de obras em vias públicas, garantindo a acessibilidade 

e segurança nos deslocamentos de seus usuários pela cidade.  

 Ainda sobre essa política é fundamental garantir a aplicação das diretrizes 

e normativas da Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que destaca 

a implementação de dispositivos assistivos nos equipamentos urbanos públicos 



 

e privados da cidade, possibilitando a aquisição de uma certa autonomia para as 

Pessoas com deficiências e Idosos.  

2) Realização de estudos sociais, com a finalidade de compreensão das 

múltiplas realidade das áreas rurais e suas postulações e, assim, viabilizar a 

promulgação de Políticas Públicas para cada território.  

3) Implementação de vias calmas e áreas calmas, visando a redução do uso do 

carro nas regiões mais adensadas das cidades. 

4) Implementação de um sistemas de obras em vias públicas utilizando 

tecnologias sustentáveis, como pavimentação drenante/permeável em áreas 

vulneráveis a alagamentos. 

EIXO 4 – ECONOMIA 

Convidamos os trabalhadores e as trabalhadoras às transformações no 

mundo do trabalho. Trata-se de uma alternativa de geração de trabalho e renda 

pela via do trabalho, que combina os princípios de autogestão, cooperação e 

solidariedade na realização de atividades de produção de bens e de serviços, 

distribuição, consumo e finanças.  

São iniciativas econômicas, rurais e urbanas, em que os trabalhadores 

são organizados coletivamente: associações e grupos de produtores ou 

consumidores; Cooperativas de agricultura familiar; Cooperativas de prestação 

de serviços; Empresas recuperadas que foram assumidas por trabalhadores em 

sistemas de autogestão; Redes de produção, comercialização e consumo; 

Instituições de finanças solidárias (bancos comunitários, fundos rotativos 

solidários e cooperativas de crédito); Clubes de trocas, entre outras.  

Ao considerar o ser humano na sua integralidade como sujeito e finalidade 

da atividade econômica, a economia solidária aponta para uma nova estratégia 

de desenvolvimento, antagônica ao capitalismo, e que se expressa em diferentes 

dimensões: democratização da gestão da atividade econômica; justa distribuição 

dos resultados alcançados; participação junto à comunidade local em processos 

de desenvolvimento sustentável; preocupação com o bem- estar dos 

trabalhadores e com a preservação do meio ambiente; e relações com outros 

movimentos sociais e populares de caráter emancipatório. 

 A política pública de economia solidária é um processo de conquista 

social. O seu crescimento e sua expansão dependem tanto dos esforços 



 

governamentais quanto da capacidade de organização política dos que fazem a 

economia solidária em Colombo, enquanto parte do movimento de 

democratização econômica e política da sociedade colombense.  

Nesse sentido convidamos a todos para fomentar políticas  capazes de 

alavancar este setor, tão importante para o desenvolvimento de nossa região, 

para a expansão das políticas públicas de economia solidária em âmbito 

municipal, fortalecendo um amplo movimento que envolve os esforços de 

organizações da sociedade civil e de governos municipais e estaduais, cuja 

finalidade é potencializar estratégias de geração de trabalho associado e de 

cooperação em atividades de produção, comercialização e consumo, articuladas 

a processos sustentáveis e solidários de desenvolvimento.  

As Conferências Públicas são momentos privilegiados de participação 

ativa da sociedade nos debates sobre temas e questões relevantes que dizem 

respeito à sociedade, oferecendo subsídios para a formulação e avaliação de 

políticas públicas.  

Portanto, a concretização de um programa para governar uma cidade 

como Colombo exige investimentos em todas as áreas, especialmente na atual 

quadra histórica em que a crise econômica que atinge o País resulta em uma 

significativa queda na arrecadação do Município de Colombo, tornando os seus 

recursos mais escassos. 

O pressuposto de que, se os recursos públicos forem bem geridos, a 

Cidade de Colombo será capaz de gerar desenvolvimento econômico 

sustentável, contribuindo para o bem-estar da sua população. O poder público 

municipal deve incentivar e promover atividades econômicas com essa 

finalidade. Exemplo disso seria a inversão das prioridades orçamentárias do 

município, valendo-se dos gastos públicos para promover o desenvolvimento 

econômico local.  

Assim, para assegurar investimentos nas áreas mais sensíveis, e com maior 

demanda como saúde, educação e mobilidade urbana, e reduzir as imensas 

desigualdades sociais da cidade, é necessário potencializar a receita do 

município. Essas são algumas propostas de ações concretas: 

1) Descentralizar e potencializar o gasto público.  

Trata-se de uma transferência redistributiva, que leve em conta o total das 

despesas que uma região da Cidade de Colombo precisa realizar para atender 



 

à sua população, de modo que, a partilha destine mais recursos àqueles que têm 

maiores dificuldades em gerar riqueza própria, além da demanda viável por bens 

e serviços públicos. 

2) Combate permanente à sonegação e à corrupção, propondo:  

a) A “metodologia de risco da ocorrência de corrupção”. 

b) A melhoria na gestão da secretaria de finanças, via racionalização dos 

processos administrativos e uso dos recursos materiais, além da valorização do 

seu quadro funcional.      

c) Intensificar a fiscalização tributária e o fortalecimento dos órgãos municipais, 

como a Controladoria Geral do Município – CGM, entre outros.  

d) Adoção de um programa de transparência das contas públicas. 

e) Acompanhamento público da execução orçamentária e das licitações.  

f) Realização de estudo para aumentar a cobrança do IPTU e do ITBI de 

residências (casas e apartamentos) de alto padrão. 

g) Proceder à análise e renegociação de contratos de serviços terceirizados e 

de permissionárias. 

h) Combater a sonegação de impostos municipais. 

i) Rever a legislação de incentivos fiscais e financeiros em vigor de modo a evitar 

prejuízo ao erário público. 

3) Apoiar os empreendedores individuais e pequenas empresas paralisadas ou 

em dificuldades devido à crise causada pela COVID-19. 

4) Promover a Inclusão social e a distribuição de renda. 

5) Promover a formalização do trabalho. 

6) Estimular a construção civil e geração de empregos, mediante à implantação 

de programas de habitações populares.  

7) Fomentar a formação de cooperativas. Criando estratégias de produção e 

distribuição de bens e serviços de modo coletivo, ambientalmente sustentável e 

baseada no consumo responsável. 

8) Criar programas de desenvolvimento socioeconômico, com ênfase na 

economia solidária, buscando atender à demanda de trabalho gerada pelos 

planos e programas específicos relacionados a política em questão.  

9) Estimular o surgimento ou o fortalecimento de associações profissionais 

locais. 



 

10) Identificar métodos de efetivação da ocupação do Distrito Industrial de 

Colombo, objetivando a redução da sua ociosidade e degradação ambiental.  

11) Priorizar empreendimentos de baixo impacto ambiental e alto potencial para 

geração de trabalho e renda, vincular as ações para desenvolvimento econômico 

com a geração de trabalho e renda. 

12) Promover o desenvolvimento de um parque tecnológico no Município, em 

parceria com o Instituto federal do Paraná-Campus Colombo, transformando 

nosso município em um polo de inovação tecnológica e desenvolvimento 

sustentável. 

13) Desenvolver aplicativos e outras tecnologias voltadas à economia 

compartilhada para incentivar e valorizar o trabalho, os produtos e 

empreendimentos locais. 

14) Criar soluções para concessão de microcrédito para cooperativas, 

empreendedores individuais e pequenas empresas.  

15) Incentivar e fomentar a participação das micro e pequenas empresas do 

município nas licitações e pregões municipais. 

EIXO 5 – SEGURANÇA PÚBLICA  

1) Garantir iluminação e que toda rua/via tenha condição de tráfego. O que passa 

pela mudança progressiva da Iluminação Pública com lâmpadas de Led mais 

potentes nos logradouros públicos da cidade. 

2) Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança e Conselhos 

Comunitários de Segurança. 

3) Fortalecimento do CONSEG e conselhos comunitários garantindo a estes 

poder fiscalizador, consultivo e deliberativo da política municipal de segurança 

pública. 

4) Desmilitarizar a Guarda Municipal, priorizando o exercício de sua atividade de 

segurança, fundada na política de Direitos Humanos, no apoio comunitário e na 

atuação pela inteligência em Segurança Pública. 

5) Realizar uma auditoria para avaliar a real condição da guarda-municipal de 

Colombo e assim planejar sua atuação no município. 

6) Promover o Estado de Direito, em nível municipal, e garantir a igualdade de 

acesso à segurança pública e justiça para todos. 



 

7) Desenvolver mecanismos comunitários de resolução de conflitos, através do 

diálogo, da participação popular e efetivação dos Direitos Humanos. 

8) Capacitar agentes comunitários para atuar como mediadores de conflitos e 

estabelecimento de acordos. 

9) Criar um sistema de georeferenciamento dos crimes ocorridos no município. 

Um sistema de monitoramentos dos homicídios e feminicídios, de modo a 

identificar fatores que permitam traçar o perfil dos autores, das vítimas e 

motivação dos crimes. 

10) Articular segurança pública com projetos voltados aos jovens em situação de 

vulnerabilidade social. 

11) Promover a Cultura de Paz enfrentando a violência causada pela presença 

das armas, do alcoolismo e da masculinidade tóxica, fatores decisivos para que 

conflitos banais resultem em mortes. 

12) Promover campanhas de desarmamento da população. 

13) Municipalizar o cumprimento da medida sócio-educativa de Liberdade 

Assistida para jovens menores de 18 anos. 

14) Criar um sistema único de registro dos casos de violência contra as 

mulheres, gerenciando dados das ocorrências envolvendo moradoras de 

Colombo. 

15) Desenvolver um programa de pagamento de aluguel social destinado às 

mulheres vítimas de violência doméstica.  

16) Desenvolver uma rede de apoio as crianças, adolescentes e mulheres 

vítimas de abuso sexual e violência doméstica. 

17) Desenvolver protocolos de atendimento que facilite a comunicação entre os 

agentes envolvidos no acolhimento e encaminhamentos dos casos de violência 

doméstica. 

18) Estabelecer um regulamento interno sobre o uso, o armazenamento e 

divulgação de imagens das câmeras da segurança pública.  

19) Promover curso obrigatório de 300hrs sobre Masculinidade Tóxica para os 

homens agressores.  

20) Defender a criação de espaços de memória e resistência de vítimas de 

violência de Estado no Município de Colombo. 

21) Incentivar programas locais de redução de mortes violentas, com ênfase na 

adoção de medidas de prevenção à violência. 



 

22) Influenciar o debate público sobre alternativas penais ao encarceramento 

23) Criar campanhas de combate às violências no cárcere. 

24) Criar espaços de prevenção e atendimento a vítimas de crimes de 

intolerância e de violência contra grupos vulneráveis, vítimas de violência 

doméstica e de gênero, racismo, homofobia e exploração sexual infanto-juvenil.  

25) Estabelecer projetos de fomento à mediação de crises e conflitos urbanos. 

26) Promover alternativas, não judiciais a pequenos conflitos. 

27) Propor e construir políticas e ações voltadas para o combate ao Racismo 

religioso. 

28) Proteger os direitos dos povos de terreiro e praticantes de religiões de Matriz-

africana. 

29) Capacitar e ampliar a guarda municipal de Colombo. 

30) Proporcionar formação continuada para os profissionais da guarda 

municipal, e instrumentalizá-los para atender ocorrências relacionadas a:   

a) Lei Maria da Penha. 

b) Perturbação de sossego. 

c) Queimadas.  

Obs: Não restringir as ações às áreas centrais, priorizar bairros periféricos.  

31) Promover cursos obrigatórios sobre “Socialização e reprodução de 

violências”, e “Masculinidade Tóxica” para agressores/as.    

EIXO 6 – MEIO AMBIENTE 

Estamos em uma emergência social, sanitária, ambiental e climática, 

todas elas ligadas a uma longa crise estrutural do sistema econômico capitalista. 

Para contornar a gravidade dessa situação e apresentar soluções precisamos 

repensar a forma como vivemos e para onde estamos indo enquanto 

humanidade Para pensarmos uma Colombo nova, transformada e 

transformadora, que recupere suas matas, seus rios e sua cultura, rural e urbana, 

suprimida pelo nosso modelo de "desenvolvimento"; onde o direito à vida 

contemple também o direito à cidade com ar puro, água limpa e comida sem 

veneno para todas e todos nós, é preciso colocar o meio ambiente e nossa 

relação com a natureza no centro de nossas ações, uma vez que somos e 

precisamos nos entender como parte integrantes dela, não divergentes. Por isso, 

ampliar esse debate e pensar políticas que possam executar essas 



 

necessidades não são mais uma questão de escolha; é uma questão de 

sobrevivência. Ecossocialismo ou extinção!! 

1) Pavimentação drenante/permeável em áreas vulneráveis a alagamentos. 

2) Mapear quais regiões sofrem com alagamentos em Colombo. 

3) Planejamento habitacional que não comprometa a preservação das áreas de 

mananciais e áreas verdes. 

4) É preciso combater a especulação imobiliária que gentrifica populações para 

áreas periféricas, zonas de risco e de preservação ambiental. Não menos 

importante é evitar a construção de condomínios de luxo em unidades de 

conservação ambiental. 

5) Propiciar alternativas habitacionais para que famílias não construam suas 

moradias em áreas de risco. 

6) Criação de programa de coleta e uso de águas pluviais que contemple 

edifícios públicos e privados. 

7) Aumentar a oferta de água e reduzir inundações. 

8) Universalização da coleta e tratamento de esgotos em todo município, com 

gestão pública e sem terceirizações. 

9) Promover a melhoria da qualidade de vida, prevenindo doenças e evitando 

poluição de rios e mananciais. 

10) Reforçar a integração entre as vigilâncias ambiental, epidemiológica e 

sanitária. Leptospirose, dengue, cólera, giardíase, entre outras doenças, seriam 

combatidas de maneira mais efetiva caso as políticas de saúde fossem 

integradas às políticas ambientais. 

11) Ampliação da utilização da água de reuso para fins não potáveis (limpeza 

urbana, rega de parques/jardins e sanitários). 

12) Solução racional para diminuir o consumo de água potável e geração de 

esgoto. 

13) Participação do município na despoluição, desassoreamento. Prevendo 

reconstituição de matas ciliares nos corpos d’água (rios, córregos, lagos, lagoas 

e represas. Tendo em vista o fracasso dos projetos estaduais de despoluição 

dos rios, é necessário engajar as populações locais na discussão de alternativas 

para a melhoria da qualidade dos corpos d’água. 



 

14) Implementar a “EcoBarreira” em todos os rios que perpassam a extensão 

territorial do Município de Colombo, institucionalizando o trabalho desenvolvido 

pelo Ecoativista Diego Saldanha.  

15) Criação de comitês populares de recursos hídricos e saneamento 

municipais. 

As soluções para o problema de falta d’água não podem se restringir à 

implementação de medidas técnicas. É preciso também que se desenvolvam 

novos modelos institucionais para uma governança hídrica popular e 

democrática. 

16) Incentivo à compostagem de resíduos sólidos orgânicos como alternativa ao 

uso de fertilizantes químicos. Os fertilizantes químicos são produzidos por meio 

de derivados do petróleo ou de processos de mineração com forte impacto 

ambiental. É possível substituir o uso destes insumos industriais por “adubação 

verde”. Essa medida também viabiliza uma alternativa sustentável para o 

problema dos resíduos sólidos orgânicos. 

17) Aproveitamento energético do gás metano resultante da decomposição dos 

resíduos sólidos orgânicos. A decomposição da matéria orgânica libera gás 

metano, que é um agravante do efeito estufa, mas pode ser aproveitado para 

fins energéticos. 

18) Coleta seletiva de lixo, reciclagem e apoio às cooperativas de catadores. 

Esse conjunto de medidas diminui a pressão sobre os recursos naturais, 

disseminar a consciência ambiental entre a população e fortalece o papel dos 

catadores como agentes ambientais comunitários. 

19) Criação de cooperativas de recicladores. 

Garantindo a ausência de intermediários nesta atividade e consequentemente 

aumentar a remuneração dos catadores, por meio da socialização da reciclagem 

em detrimento das grandes empresas.  

20) Criação de coleta pública em três etapas: 

a) Lixo reciclável, destinado às cooperativas de reciclagem. 

b) Material passível de compostagem, destinado a composteiras públicas, que 

gerem insumos para os produtores indicados no item anterior. 

c) Material orgânico não passível de compostagem. 

21) Inviabilizar a participação de empresas descomprometidas com as causas 

ambientais na disputa de editais municipais de licitação. 



 

Aderir essa “penalidade”, além de pôr multas pecuniárias e chegando até ao 

embargo de empresas não comprometidas com logística reversa para os 

resíduos gerados por elas.  

22) Trabalhar para criar e implementar uma Nova Lei de Saneamento Básico 

Priorizando formas de destinação dos resíduos que tenham baixo impacto 

ambiental e social, evitando a implantação de incineradores e a desmobilização 

das cooperativas de catadores. 

23) Promover a fiscalização das empresas privadas responsáveis pela coleta. 

24) Defesa do caráter público dos parques. 

Contra as privatizações e concessões. Avaliar a revogação das privatizações e 

concessões de parques de legislaturas anteriores. 

25) Fortalecimento dos conselhos populares de gestão dos parques. 

Garantir que todos os parques tenham Conselhos Gestores com representação 

da sociedade civil e que estes sejam deliberativos. As políticas ambientais 

devem ter protagonismo popular e sobrepor os interesses públicos ao capital 

privado. 

26) Incentivar a participação popular na elaboração dos Zoneamentos 

Ecológicos e Econômicos (ZEE). 

É necessário que as audiências públicas e a participação da sociedade civil de 

modo geral sejam elementos significativos para a formulação e implementação 

dos ZEE. 

27) Adequação da política fundiária do município à política ambiental.  

28) Formação de brigadas voluntárias anti-incêndio.  

29) Criação de novos parques e projetos de arborização nativa. 

Fortalecer as lutas por parques municipais de acesso público. Priorizar árvores 

frutíferas na arborização.  

30) Oferecer apoio organizativo às associações de defesa dos direitos animais. 

Oferecer suporte para a adoção de animais abandonados e coibir quaisquer 

maus-tratos. 

31) Apoiar campanhas de castração e vacinação de animais. 

Estabelecer parcerias com Clínicas veterinárias locais.  

32) Criar uma Clínica Veterinária Pública Municipal. 

33) Fiscalização efetiva no município sobre as Reservas Legais (RL): As 

Reservas Legais cumprem o papel de evitar o desmatamento e perda de 



 

biodiversidade. Programas de auxílio para conversão de áreas degradadas 

buscando a restauração e recuperação do meio ambiente. 

34) Revitalização de áreas degradadas e arborização urbana. 

35) Apoiar a criação de Viveiros Municipais de Mudas. 

36) Planos ecoturísticos sustentáveis. Integrar parques, viveiros, hortas 

comunitárias e outras políticas ambientais do município. 

37) Conservação e recuperação do potencial hídrico do município. Por meio da 

proteção de nascentes, corpos d’água e reservatórios, promovendo a defesa da 

vegetação nativa. 

38) Incentivar a criação de reservatórios de água da chuva em propriedades 

urbanas e rurais: 

Essa é uma política para todo o município.  

39) Fortalecimento do órgão municipal ambiental através de concursos 

40) Oferecer suporte para as redes que promovem as trocas e doações de 

produtos usados. Trata-se de um mecanismo de incentivo à economia solidária 

e da criação de modelos alternativos ao consumismo. 

41) Implantação da Educação Ambiental de forma interdisciplinaridade. A 

educação deve ter como um de seus propósitos a formação de uma perspectiva 

crítica acerca do modelo predatório de desenvolvimento e consumo. 

42) Formação de Educadores Ambientais em comunidades e associações. 

Incentivar iniciativas ambientais por meio de editais municipais. 

43) Estabelecer Planos Municipais de Educação Ambiental Popular, integrando 

a educação ambiental às políticas ambientais do município na formação escolar, 

nos conselhos participativos e através de campanhas pontuais, sempre focadas 

em reflexões que passam pelo “reduzir, reutilizar e reciclar” vinculando esse 

mote às imposições do capitalismo. 

44) Criação de Escolas Técnicas do Campo, formando jovens camponeses 

como Assistentes Técnicos para atuar em suas comunidades e territórios. 

45) Incentivar a criação de projetos exclusivamente voltados aos temas 

ambientais “horta escolar”, “educação ambiental”, “técnicas agrícolas de base 

ecológica”, com a finalidade de dar carga horária exclusiva para esses 

conteúdos, e contratando profissionais com formação para trabalhar com os 

referidos temas. 



 

46) Identificação da flora e fauna local nativa e exótica. Criar um vínculo entre a 

comunidade e a diversidade ambiental do município, especialmente em parques, 

praças e jardins. 

47) Buscar parcerias com as universidades para a aproximar a comunidade do 

conhecimento técnico sobre as questões ambientais sensíveis e locais. 

Através de projetos de extensão universitária. 

48) Criação de pontos de cultura socioambientais. Pontos de cultura são 

iniciativas normalmente feitas por agentes culturais locais, onde espaços são 

desenvolvidos para a realização de atividades culturais e comunitárias; nos 

municípios onde houver, devem ser apoiados, e onde não tiver, incentivar sua 

criação. 

Combinando o aspecto cultural com o socioambiental de forma pedagógica, 

como por exemplo, possibilitar o manejo de hortas comunitárias. 

Estes locais têm a função de promover a educação ambiental de forma 

descentralizada 

49) Estabelecer programas de arborização que respeitem o mínimo sugerido 

pela OMS de uma árvore por habitante. Combinar arborização urbana com 

agrofloresta quando possível, dando preferência para espécies nativas do bioma 

e árvores frutíferas. Os programas de arborização combinam “sequestro de 

carbono”, regulação da temperatura, além de criar um ambiente urbano mais 

agradável. 

50) Incentivo às iniciativas de readequação dos edifícios segundo os critérios de 

eficiência energética. As prefeituras precisam promover os conhecimentos 

arquitetônicos que permitem a readequação das construções de modo a reduzir 

o consumo de eletricidade para fins de climatização, ventilação e iluminação. 

Os prédios municipais devem servir como base para desenvolvimento de 

projetos piloto. 

51) Incentivar a promoção de Planos de Drenagem Urbana. Tais planos devem 

priorizar tecnologias e disposições que previnam alagamentos e enchentes, 

assim como facilitar a drenagem de águas pluviais. Exemplos: jardins de chuva, 

parques lineares e calçadas permeáveis. 

52) Instalação progressiva de painéis solares nos edifícios municipais 

(administração, escolas, postos de saúde, etc.). O município deve ter como 

horizonte a utilização de fontes de energia limpa. 



 

53) Desconto no valor do IPTU para famílias que instalarem painéis e/ou 

aquecedores solares em suas residências. O valor específico do desconto deve 

levar em conta a realidade fiscal de cada município, mas serviria como incentivo 

para amortizar os custos iniciais dos painéis.  

54) Incentivo à aplicação de tetos verdes em edifícios públicos e privados, 

Integrados com produção alimentar e proteção das abelhas nativas. 

55) Inventário de emissões e planos estratégicos para a mitigação das mudanças 

climáticas. O combate às mudanças climáticas deve ser reduzido nas diferentes 

esferas de governança, e os municípios devem assumir compromissos de 

redução das emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa. 

56) Utilização de instrumentos econômicos, tais como isenções, subsídios e 

incentivos tributários e financiamentos para a mitigação de emissões de gases 

de efeito estufa. 

Licenças ambientais de empreendimentos com a emissão significativa de GEE 

(gases responsáveis pelo efeito estufa) só serão concedidas mediante 

apresentação pela empresa responsável de um plano de mitigação de emissões 

e medidas de compensação.  

57) Produção de Energia 

a)  Redução do IPTU para imóveis que implementem alternativas de geração de 

energia limpa (eólica ou solar). 

b) Apoiar projetos e iniciativas de economia solidária, para instalação de painéis 

fotovoltaicos ou de aquecimento de água para casas de baixa renda. 

58) Formular políticas e ações que visem construir um plano de metas voltado a 

empresas privadas e públicas para a diminuição de danos ao meio ambiente 

59) Reduzir índices de emissão de carbono, e contaminação dos rios e terras 

das áreas mais afetadas pela produtividade industrial na cidade.  

EIXO 7 – POLÍTICAS CULTURAIS 

Queremos construir políticas Culturais que contribuam para a reflexão e 

crítica da sociedade. Somente um projeto inédito, que não trate a Cultura como 

mercadoria, mas sim, como Direito Humano. Uma política pública cultural de 

Esquerda deve ser emancipadora e inverter as atuais prioridades. Precisamos 

de instrumentos de participação social ativos - Conselhos de Cultura; Fundos 



 

Setoriais para distribuição das verbas públicas e Editais transparentes e 

democráticos.  

1) Implementação de uma política de inclusão digital, a princípio, instalando 

pontos de conexão à internet, com acesso Wi-Fi para compartilhamento coletivo 

nas comunidades periféricas urbanas e rurais de Colombo; 

2) Fomentar e garantir a política de inclusão digital; 

3) Fomentar, defender e propor um Plano Municipal de Cultura construído 

coletivamente com a sociedade civil. 

4) Democratizar o debate sobre a utilização do Fundo Municipal de Cultura e 

convocar a população Colombense para opinar sobre. 

5) Estimular a participação da população no Conselho Municipal de Cultura 

Essa é uma ferramentas importante de fomento ao setor, e suas reuniões e 

audiências públicas devem ser amplamente divulgadas.  

6) Estabelecer e manter diálogo permanente com produtores culturais 

Artistas populares, artistas de rua, representantes de diferentes religiões e de 

todos os setores culturais em sua ampla diversidade de expressões artísticas. 

7) Estimular a cultura como ferramenta de comunicação com a população do 

mandato em exercício. 

8) Defender as lutas por democratização, investimento, descentralização e 

liberdade de expressão para o setor. 

9) Ampliar e fortalecimento os equipamentos de cultura, principalmente nas 

regiões com menos presença destes equipamentos; 

10) Fortalecer projetos e iniciativas que apresentem a cultura como resgate da 

história, memória e imagem da população.  

11) Contraturno com atividades culturais e cursos de inclusão digital e artesanato 

a) Fornecer para as crianças, adolescentes, e jovens no período da manhã e da 

tarde. 

b) Cursos de informática, fotografia, e artesanato, corte e costura, maquiagem, 

fomentando a economia solidária.  

c) Viabilizar alimentação e uma bolsa de incentivo à cultura, com 

condicionalidade de 90% do aproveitamento do curso. 

12) Investir e apoiar a criação de Rádios e TVs Comunitárias e Educativas. 

13) Investir e apoiar entidades de Capoeira e Umbanda. 



 

14) Promover a Cultura da Paz, e combater toda e qualquer expressão de 

intolerância religiosa.  

15) Fomentar projetos contínuos com Hip-Hop. 

16) Promover festivais, exposições, e manifestações artísticas.  

17) Criar uma companhia de Teatro Municipal. 

EIXO 8 – MULHERES 

1) Formação continuada aos profissionais dos equipamentos de saúde 

municipal. 

2) Potencializar a justiça reprodutiva e direitos reprodutivos, entendendo que a 

capacidade de uma mulher em determinar seu destino reprodutivo está 

diretamente relacionada às condições em que sua família e comunidade vivem. 

3) Desenvolver o Promotoras Legais Populares no Município, para 

instrumentalizar lideranças comunitárias femininas. 

4) Atendimento digno nas instituições públicas a todas as mulheres. Mulheres 

negras, indígenas, brancas, mulheres bissexuais, lésbicas, transexuais, trans e 

travestis, pessoas que vivem com HIV, pessoas com deficiência e tantos outros 

grupos que há anos lutam pela efetivação de seus direitos e respeito às suas 

escolhas. Que não sofram discriminação nos equipamentos públicos municipais.  

5) Capacitar mulheres negras (por meio de cursos e oficinas) para intervirem na 

vida social e política do município, para que possam aprenderem a elaborar 

programas e projetos sociais, além de captarem recursos financeiros para 

manutenção delas.  

As Mulheres negras são as mais vulnerável à pobreza e as mais atingidas 

pelo desemprego. Segundo estudo recente do Ipea (2019), enquanto o 

desemprego atinge 9,2% das mulheres brancas, entre as negras, o índice 

ultrapassa os 12%. Nos últimos 10 anos os assassinatos de mulheres negras 

aumentaram 50%. Mulheres negras são: 58,86% das vítimas de violência 

doméstica; 53,6% das vítimas de mortalidade materna; 65,9%das vítimas de 

violência obstétrica; 68,8% vítimas de feminicídio. 

6) Propor políticas públicas que promovam formação especializada para 

profissionais de saúde da rede de atenção primária à saúde que possam atuar 

no atendimento de mulheres vítimas de violência sexual. 

a) Acompanhar comissões de mortalidade materna do município. 



 

b) Garantir um monitoramento da taxa de mortalidade materna, em especial em 

gestantes e puérperas negras. 

c) Desenvolver mecanismos de promoção de um pré-natal acolhedor e 

humanizado. Em especial em unidades de saúde de territórios vulnerabilizados. 

d) Fortalecer a implementação da programas de humanização da atenção ao 

parto e nascimento na rede municipal de saúde. 

e) Garantir um tratamento e acompanhamento respeitoso para gestantes e 

bebês. 

f) Propor projetos de lei que torne obrigatório o ensino de educação sexual em 

escolas do município. Para garantir maior empoderamento de seus direitos 

sexuais e reprodutivos para crianças e adolescentes, além de, instruí-las a 

identificar violências.  

7) Propor políticas públicas que visem ampliar a informação, oferta e acesso a 

métodos contraceptivos de longa duração pela rede municipal de saúde. 

a) Ampliar o acesso a métodos tradicionais contraceptivos como o preservativo 

masculino e feminino, e melhorar a qualidade e variedade de anticoncepcionais 

orais ofertados 

b) Construir e apoiar políticas públicas voltadas para a primeira infância, em 

especial no fortalecimento de iniciativas de defesa dos direitos da criança à 

sobrevivência, crescimento, proteção e desenvolvimento em ambientes seguros 

e saudáveis. 

c) Planejamento familiar e políticas de prevenção à gravidez na adolescência. 

8) Articular campanhas permanentes de conscientização e enfrentamento ao 

assédio e violência sexual em espaços públicos do município. 

a) Fortalecer políticas e ações voltadas para o desenvolvimento de um 

planejamento urbano sensível ao gênero para ruas, praças e outros espaços 

públicos da cidade.  

b) Garantir iluminação adequada, ruas acessíveis e espaços públicos e coletivos 

seguros. 

c) Articular políticas que visem promover uma maior integração de mulheres e 

suas crianças com a vida da cidade. 

d) Criação de espaços infantis em estabelecimentos públicos. 

e) Articular políticas públicas a fim de garantir uma delimitação de espaço 

reservado para mulheres e crianças em transportes públicos. 



 

9) Implementar a RAMCO: Rede de Apoio às Mulheres de Colombo. Projeto 

desenvolvido por Rosalina Bueno no IFPR Campus Colombo. 

10) Construir outras políticas públicas e projetos voltados para a promoção de 

uma acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal em serviços de 

proteção a mulheres, como delegacia especializada, CREAS, CRAS, abrigos-

lar, serviços de saúde e outros espaços públicos de acolhimento. 

11) Fomento de projetos que promovam a autonomia e a independência 

econômica feminina. 

12) Estimular e pressionar a criação de um setor especializado em ciber crime 

dentro da delegacia geral. 

13) Contemplar as especificidades das mulheres com deficiência em todos os 

equipamentos públicos e políticas públicas ofertadas pelo município.   

EIXO 9 – LGBTQIA+ 

A eleição de 2020 pode permitir que Colombo se torne uma cidade que 

respeite todos os corpos, amores e cores! Para isso é preciso que enfrentemos 

a lógica vigente de preconceitos, opressões e violências contra a população 

LGBTQIA+. Em 2019, por exemplo, pelo menos uma pessoa LGBTQIA+ foi 

assassinada por dia no Brasil só por ser LGBTQIA+. As nossas pessoas trans 

tem expectativa de vida de 35 anos. Temos, ainda, um presidente que já disse e 

reafirmou publicamente que agrediria homossexuais, caso os vissem se beijando 

em público e que “seria incapaz de amar um filho homossexual, prefiro que morra 

em um acidente”. Diante deste cenário, se faz urgente o desenvolvimento de 

uma nova abordagem em relação à pauta LGBTQIA+, que atenda toda sua 

diversidade. 

1) Propor políticas públicas verdadeiramente inclusivas que atendam às 

necessidades da população e não deixem ninguém para trás. 

Estamos falando de melhorar a qualidade de vida de trabalhadoras rurais, de 

jovens negros, de pessoas com deficiência, de indígenas, quilombolas, mulheres 

trans, mulheres lésbicas, bissexuais e todas e todos aqueles que vivenciam as 

cidades e campos do Brasil e que precisam de um Estado funcional, capaz de 

atender suas demandas e anseios. 



 

2) Construir e fortalecer políticas públicas que prevejam a obrigatoriedade do uso 

do nome social para pessoas transexuais e travestis em estabelecimentos de 

serviço público. 

3) Promover concursos públicos da administração pública municipal em todas as 

fases para pessoas transexuais e travestis 

4) Articular campanhas permanentes de respeito à diversidade sexual e 

prevenção da violência de gênero e LGBTfóbica em transportes públicos do 

município. 

5) Propor um sistema de qualificação de dados da população LGBTQIA+ do 

município. Com a finalidade de produzir evidências para servirem como 

subsídios para formulação de políticas públicas, sempre respeitando o 

autonomia e direito de escolha do indivíduo em não fornecer seus dados 

pessoais e sensíveis.  

6) Construir projetos e políticas que visem garantir uma maior empregabilidade 

para a população LGBTQIA+. 

7) Inserção no mercado de trabalho, com adoção de cotas mínimas para 

concursos públicos da administração pública municipal. 

8) Articular campanhas permanentes de respeito à diversidade sexual e 

prevenção da violência de gênero e LGBTfóbica em transportes públicos do 

município e em todos os equipamentos públicos.  

9) Propor um sistema de qualificação de dados da população LGBTQIA+ do 

município 

10) Produzir evidências para servirem como subsídios para formulação de 

políticas públicas, sempre respeitando o autonomia e direito de escolha do 

indivíduo em não fornecer seus dados pessoais e sensíveis. 

11) Desenvolver parcerias intermunicipais e interestaduais para viabilizar a 

cirurgia de Redesignação Sexual. 

No Brasil, existem quatro (4) hospitais habilitados para fazer cirurgia, e nove (9) 

ambulatórios, onde é possível realizar hormonioterapia, e realizar 

acompanhamento como médicos endocrinologistas, clínicos e psicológico. Em 

Curitiba não há nenhum Hospital habilitado a realizá-la.  Porém, homens e 

mulheres trans não conseguem ter acesso às informações seguras, muito menos 

à encaminhamentos para ter acesso à essas políticas públicas.   



 

12) Instrumentalizar os/as profissionais das unidades básicas de saúde no 

município para que eles/as saibam instruir a população TRANS corretamente 

sobre seus direitos. Isso inclui fornecer atendimento digno, e respeitoso, que 

considere a identidade de gênero e nome social do/a demandante.   

14) Oportunizar e garantir a transição de gênero para todos e todas que 

desejarem. 

15) Estabelecer parcerias e cobrar o governo de Estado do Paraná sobre a oferta 

gratuita de cirurgia e tratamento hormonal para a população TRANS.  

16) Promover o respeito à existência da população trans. Todas as pessoas 

TRANS deveriam ter acesso à tratamento hormonal e cirurgia de resignação 

sexual pelo SUS, por mais, que houvesse uma longa espera. Porém, o a queixa 

das pessoas TRANS que procuram atendimento na unidade de saúde mais 

próxima de sua residência é constante e recorrente: 

a) Profissionais da saúde que se recusam a utilizar o nome social, 

b) Exposição, constrangimento, e desrespeito referindo-se às pessoas trans com 

hostilidade e deboche.  

17) Capacitar os servidores da ouvidoria de saúde, a fim, de acolher e 

contemplar as queixas da população trans. 

EIXO 10 – NEGRAS E NEGROS 

1) Criar uma Coordenadoria Popular responsável pela elaboração de políticas 

de promoção da igualdade racial e combate ao racismo estrutural e institucional;  

2) Estabelecer canais de acolhimento de denúncias de racismo praticados por 

instituições ou servidores públicos do município;  

3) Constituir um observatório da juventude negra do município com o objetivo de 

levantar dados para a elaboração de políticas públicas específicas e o 

desenvolvimento de estratégias de prevenção e enfrentamento da violência e 

racismo. 

4) Um levantamento a ser realizado pelos servidores que atuam no município: 

profissionais da educação, da saúde, da assistência social, entre outros aptos a 

identificar jovens em condição de vulnerabilidade. 

5) Elaborar um “Plano Municipal de Políticas de Combate ao racismo e promoção 

da Igualdade Racial”; 



 

6) Empreender projetos de divulgação da contribuição histórica e cultural da 

população afrodescendente e indígena na composição da sociedade brasileira, 

paranaense e colombense; 

7)Promover espaços de vivência, troca de experiência e debate político voltado 

à discussão da temática étnico-racial, a condição da população negra no 

município. 

8)Fomentar a adoção do quesito cor/raça nos formulários de matrícula, 

cadastramento e atendimento nos serviços públicos municipais. 

O objetivo desse procedimento é identificar eventuais disparidades na prestação 

de serviços públicos à população negra e, por conseguinte, atuar para solucionar 

o problema. 

9) Oferecer cursos sobre temática racial para capacitar os servidores públicos 

municipais, especialmente os da segurança pública, educação e saúde, de 

maneira a tomarem consciência do racismo estrutural /institucional, agirem de 

modo não racista, intervirem em conflitos étnico-raciais, assim como nas 

situações intolerância religiosa. 

10) Garantir o recorte étnico-racial nos programas de atenção integral à saúde 

mental e estabelecer protocolos para que os profissionais de saúde fiquem 

atentos e reconheçam o racismo como fator prejudicial à saúde mental dos 

indivíduos negros. 

11) Ofertar cursinho pré-vestibular, atividades de reforço escolar e cursos 

profissionalizantes para adolescentes e jovens afrodescendentes;  

12) Promover a valorização da cultura afro-brasileira através de atividades 

ofertadas nos “Pontos de Cultura”. 

13) Instituir nesses espaços atividades culturais como capoeira, grafite e dança 

de rua e educacionais (abordando questões como negritude, cidadania, gênero 

e sexualidade). 

EIXO 11 – INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE  

A Inclusão Social é um termo múltiplo e transversal, de modo que, 

perpassa por todas (os) cidadãs e cidadãos, seus modos e usufruto da vida 

diária, bem como, o desenvolvimento das relações sociais. Entretanto, nesse 

caso a referência ao termo remete diretamente às Pessoas com deficiências 

suas experiências e postulações por direitos.  



 

Nesse sentido, é pertinente salientar, que a luta das Pessoas com 

deficiências está entrelaçada a todas as políticas Centrais e/ou consideradas 

fundamentais pelo Estado, isto é, desde a Saúde; Educação; Trabalho; Cultura; 

Esporte; Lazer; Habitação; Infraestrutura; Transporte, etc. Desse modo, 

considerando a amplitude e complexidade que circunda a luta por direitos desses 

atores sociais, se faz necessário antes de propor qualquer política destacar as 

palavras de ordem que orientam suas lutas: “Nada sobre nós, sem nós”.  

Essa emblemática afirmação, é fundamental para o que iremos propor a 

seguir, pois, esse eixo, assim como todos os demais que compõem este 

Programa de governo, foi construído de maneira coletiva, sendo produzido pelos 

próprios atores sociais, ocupando o Protagonismo da construção política acerca 

de sua própria realidade.  

 As diretrizes legislativas constitucionais, isto é o Estatuto das Pessoas com 

Deficiência sancionado como Lei nº 13.146/2015 Lei Brasileira de Inclusão (LBI), 

institui em seu Artigo 1º: “assegurar e promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com 

deficiências, visando à sua inclusão social e cidadania”. (BRASIL, 2015). Essa 

assertiva, por sua vez, outorga as garantias subscritas na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH) da Organização Mundial das Nações Unidas 

(ONU), bem como, na Constituição Federal (CF) de 1988, salvaguardando o 

exercício pleno da vida social das Pessoas com deficiências. 

Embora, ambos os Cânones jurídicos citados sublinham em seus Artigos 

e Parágrafos que garantem o direito ao exercício de cidadania, dentre os quais, 

imbrica-se a inclusão e a Acessibilidade, não há qualquer resolução conclusiva 

sobre como fiscalizá-las e assegurá-las. 

De acordo com a LBI e seus dispositivos regulatórios como “a 

acessibilidade é o direito que garante à pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de 

cidadania e de participação social”. (BRASIL, 2015). No entanto, na prática, é 

perceptível que a acessibilidade é apenas um dos elementos constitutivos dessa 

complexo processo de Inclusão, pois, esta, não está relacionada apenas a 

estruturas e/ou barreiras físicas, mas também, barreiras atitudinais, simbólicas e 

sociais. Considerando essa narrativa, as propostas apresentadas a seguir, são 

uma tentativa de contemplar a multiplicidade das Deficiências e propor um outro 



 

modelo de Sociedade, para além do Capacitismo; Patologização e Padrões de 

normalidade.  

1) Intensificar a atuação do Conselho Municipal das Pessoas com deficiências, 

utilizando-o como instrumento de luta por direitos no município de Colombo, 

contemplando a multiplicidade das Deficiências e suas postulações. Além de 

assumir a função de órgão regulador e fiscalizador de instituições públicas e 

privadas no que se refere ao cumprimento das diretrizes propostas na LBI e 

demais Cânones jurídicos.  

2) Garantir a implementação de tecnologias e equipamentos assistivos nos 

estabelecimentos privados e públicos do município, principalmente, nesse 

último, reorganizando suas instalações e/ou infraestrutura que contemple todas 

(os) seus usuários.  

No que se refere às instituições públicas, nos referimos a aplicação das Políticas 

de Inclusão e Acessibilidade desde terminais e pontos de ônibus inclusivos, até 

os órgãos administrativos e Educacionais.  

3) Contratação por meio de concurso público de profissionais de Educação 

Especial e Inclusiva. 

4) Contratação por meio de concurso público de Intérpretes de Libras para 

atuação em toda rede municipal de ensino. 

5) Garantir a implementação de uma política municipal de saúde especializada 

no atendimento de Pessoas com deficiências.  

6) Implementar políticas de formação continuada para todas (os) as (os) 

Servidoras (es) públicos municipal, para o atendimento e acolhimento das 

Pessoas com deficiências. Essa política tem como objetivo, possibilitar as (os) 

profissionais uma formação Anticapacitista e sensível às múltiplas realidades 

das Pessoas com deficiência. Ademais, esse projeto pedagógico coaduna com 

a Política de Direitos Humanos e contribui para a superação da dualidade entre 

Saúde e Doença; Normalidade e Patologia; Dificuldades e Potencialidades. 

7) Promover a reestruturação do sistema de transporte coletivo, para que 

contemple as múltiplas deficiências, bem como, as empresas prestadoras de 

serviços invistam na formação humana de suas (seus) funcionários para garantir 

o direito de mobilidade das Pessoas com deficiências e não violá-los.  

8) Garantir a implementação nas diretrizes curriculares do Ensino básico 

municipal, a Educação sobre Direitos Humanos; Inclusão e Diversidade Cultural, 



 

contemplando os conteúdos relacionados às minorias sociais e políticas, com a 

finalidade, da formação cidadã em plenitude, desde os anos iniciais da Educação 

básica.  

9) Garantir políticas de profissionalização das pessoas com deficiências do 

município, tendo em vista, inseri-las no mercado de trabalho, porém, não numa 

perspectiva de cumprimento de protocolos burocráticos como são realizados 

hoje, mas sim, como uma forma de superação de Estigmas e padrões de 

normalidade e, principalmente, como um processo de construção de uma 

sociedade plural, que respeita, instiga e reconhece as subjetividades e 

potencialidades de cada cidadã e cidadão.  

10) Implementar uma política de reorganização dos equipamentos públicos da 

cidade, tais como, vias e/ou ruas, pavimentos e demais dispositivos de 

infraestrutura pública, com vistas, a eliminar as barreiras físicas e possibilitar a 

autonomia ainda que restrita de mobilidade e tráfego das Pessoas com 

deficiências.  

11) Realizar formações periódicas abertas e gratuitas para a população, 

utilizando os estabelecimentos públicos, apresentando e debatendo questões 

relacionadas às minorias políticas e sociais, dentre as quais estão as Pessoas 

com deficiências, tendo como finalidade, o desenvolvimento das políticas de 

Inclusão.  

12) Garantir passe livre para as pessoas com deficiências em todos os 

ambientes relacionados a políticas e atividades culturais, como: eventos, festas, 

shows e demais solenidades. 

EIXO 12 – DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1) Implantação do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no município de Colombo. 

2) Fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em 

Colombo. 

3) Fortalecimento dos poderes fiscalizadores, consultivos e deliberativos do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. 

4) Garantia de Ensino Integral para todos os estudantes do município a partir do 

segundo biênio de mandato. 

5) Ampliação das vagas nos CMEIS visando zerar as filas por vagas. 



 

6) Criar o 2º Conselho Tutelar no Município de Colombo. Segundo a Resolução 

139 de 2011 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), é recomendado que para cada 100 mil habitantes seja 

estabelecido um Conselho Tutelar, ou seja, deveríamos estar reivindicando o 

3º Conselho Tutelar, e ainda temos apenas um. 

7) Cobrar que o Conselho Tutelar vigente cumpra sua função fiscalizando e 

colaborando com entidades sociais que ofertam serviços à crianças e 

adolescentes, e promovam amplo acesso à esses serviços; 

8) Exigir que Conselho Tutelar promova a participação da população, e divulgue 

em edital, equipamentos públicos, e redes sociais audiências públicas, 

conferências municipais, com antecedência, pois, todos os cidadãos possuem 

direito de voz e voto nestes espaços. 

9) Criar ouvidoria com profissionais especializados para ouvir queixas e 

reclamações, da população atendida pelo Conselho Tutelar, que deve denunciar 

constrangimentos, e/ou situações que ameacem ou violem os direitos de 

crianças e adolescentes. 

10) Acompanhar a situação do atendimento às crianças e adolescentes na sua 

área de atuação é identificar possíveis ameaças ou violações de direitos. 

11) Exigir a realização de relatórios periódicos do Conselho Tutelar, e demais 

equipamentos públicos que atendem Crianças e Adolescentes. Esses relatórios 

quantitativos são fundamentais para comprovar e mensurar a demanda real 

existente, bem como, legitimar o Executivo local criar novos equipamentos 

públicos, e/ou aumentar o quadro do funcionalismo público existente. Com a 

comprovação da emergência de serviços, podemos justificar o aumento efetivo 

do número de vagas em creches, por exemplo. 

12) Exigir que Conselho Tutelar promova a democratização do acesso às 

informações. 

13) Construir e fortalecer fóruns e frentes comunitárias de defesa da infância e 

adolescência em parceria com o Conselho Tutelar, e integrantes da rede de 

proteção do município. 

14) Fortalecer a Rede de Proteção à Criança e Adolescente, realizando 

encontros semestrais com técnicos dos serviços públicos, para elencar um 

conjunto de ações estratégicas para combater todos os tipos de violência, 

promover controle social e participação ativa da população colombense.  



 

15) Realização de Concurso para Educador Social. 

16) Implantação de Oficinas para Crianças e adolescentes nos CRAS. 

17) Ampliação dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

18) Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) para quatorze anos à 17 anos. 

19) Cursos profissionalizantes para adolescentes acolhido. 

EIXO 13 – JUVENTUDES 

Os Jovens negros têm 3 vezes mais chance de serem assassinados, fato que 

retrata a desigualdade racial no país. Essa vulnerabilidade raramente é objeto 

de políticas públicas. 

1) Oferecer Oficinas culturais (teatro, música, capoeira, grafite e dança de rua) e 

educacionais (abordando questões como negritude, cidadania, gênero e 

sexualidade) para jovens na faixa de 15 a 25 anos. 

2)Constituir um observatório da juventude negra do município. Objetivo de 

levantar dados para a elaboração de políticas públicas específicas e o 

desenvolvimento de estratégias de prevenção e enfrentamento da violência e 

racismo. Um levantamento a ser realizado pelos servidores que atuam no 

município: profissionais da educação, da saúde, da assistência social, entre 

outros aptos a identificar jovens em condição de vulnerabilidade. 

3) Ofertar cursinho pré-vestibular gratuito: “UNIPERIFA”. 

4) Promover Concurso Público para preenchimento do Quadro Próprio do 

Magistério-QPM Municipal, desta forma, ofertar o serviço com professores 

qualificados, com formação específica na disciplina de concurso. Deste modo, 

vamos fazer com que o Cursinho seja um serviço permanente ofertado à 

juventude colombense.  

5) Ofertar atividades de reforço escolar e cursos profissionalizantes para 

adolescente e jovens. 

6) Priorizar a juventude negra e proporcionar os meios para que todos e todas 

consigam frequentar essas atividades. 

7) Criação e fomento dos “Pontos de Cultura” para juventude em geral. Espaços 

constituídos por educadores, artistas, associações de moradores ou moradores 

que apresentem um plano de atividades culturais para comunidade, garantido 

aos mesmos o direito ao recebimento de recursos financeiros para as atividades.  



 

8) Construir projetos e políticas de fomento à participação da juventude negra, 

favelada e periférica nos espaços de tomada de decisão institucionais. Fornecer 

subsídios financeiros e programáticos para a permanência deles nas 

articulações.  

9) Instituir projetos e programas de prevenção da violência nas escolas. Ênfase 

na promoção de acolhimento e promoção de oportunidades a jovens. 

10) Formular políticas públicas voltadas para o emprego e renda da juventude. 

Contemplar também a inclusão de jovens em medidas socioeducativas. 

11) Incentivar a criação de uma Rádio Comunitária Jovem para divulgação de 

conhecimento e experiências das diversas juventudes de Colombo. 

12) Implantação do Conselho Municipal da Juventude concedendo poderes 

consultivos, deliberativos e fiscalizador. 

EIXO 14 – DIREITOS DOS IDOSOS  

1) Centros de Convivência para Idosos, proporcionar atividades culturais para 

idosas (os) e cursos de inclusão digital e artesanato. 

a) Público- Alvo adultos e idosos.  

b) Cursos de informática, fotografia, e artesanato, corte e costura, maquiagem, 

fomentando a economia solidária.  

c) Realizar parcerias com o IFPR-Campus Colombo, a fim de, desenvolver 

parcerias com os estudantes da instituição que possui cursos técnicos e 

graduação na área de Administração, Informática e Alimentos.  

2) Realizar mutirões de assistência social nos bairros para identificação e 

cadastramento de idosos em situação de vulnerabilidade social, visando garantir 

o acesso deles à seguridade social por meio de programas sociais como Bolsa 

Família, Benefício de Prestação Continuada e outros. 

3) Criação do Centro Especializado de Atendimento a Pessoas Idosa (CEAPI); 

Fiscalização permanente das casas de repousos e asilos existentes no 

município, impondo restrições e sanções àquelas que não cumprem a Lei nº 

10.741/ 2003.  

4) Criar equipes de saúde especializadas em geriatria e gerontologia e equipes 

de assistência social voltadas ao cumprimento do Estatuto do Idoso. 

5) Criar programas de resgate social de idosos em situação de rua, vítima de 

negligência, maus-tratos, cárcere privado e abandono parental.  



 

6) Criação de um Centro Especializado de Fisioterapia.  

7) Arborizar o perímetro das academias ao ar livre. 

EIXO 15 – LAZER, ESPORTES  

O Direito Social ao Lazer deve ser compreendido como condição e 

consequência concomitante ao exercício da cidadania ativa e efetiva. Nesse 

sentido, se faz necessário, reafirmar que o lazer se encontra referenciado 

textualmente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) da ONU 

(1948), assegurando no Artigo 24º que: “todo ser humano tem direito ao repouso 

e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias 

remuneradas periódicas”. Por sua vez, salvaguardado nos Artigos 6º, 7º, Inciso 

IV, Artigo 217º, Parágrafos 3º, e 227º, da Constituição da República do Brasil de 

1988, configurando-se como um Direito Humano Fundamental. 

Entretanto, pode-se dizer, que essa “constatação” é, paradoxalmente, de 

muita e pouca valia, visto que, desatrelada por uma análise pragmática, “quase 

nada” tem a revelar sobre seu âmbito de proteção dos direitos. Isto porque, o 

Direito Social ao Lazer não possui uma definição de princípios, diretrizes, 

objetivos e regras institucionais que garantam viabilidade e efetividade de seu 

usufruto como atividade cotidiana, fato esse, que obstrui a ampliação e a 

participação. Nesse sentido, apesar da amplitude e indefinição do Conceito e do 

direito em si, orientando-nos por uma Perspectiva Socialista e Emancipatória, 

que considera o Tempo livre como elemento constitutivo da vida diária, 

apresentaremos nossas propostas acerca das Políticas de Lazer e seus 

correlatos, nesse caso, o Esporte e a Recreação.  

1) Construir um Programa permanente de políticas de Lazer, com a finalidade de 

Construção de Ambientes e/ou espaços coletivos de Sociabilidades, que 

contemple todos os gêneros, faixas etárias e interesses recreativos. Em suma, 

embora essa política contemple a todas (os), sua ênfase é fomentar o Lazer e 

suas práticas de entretenimento, como atividades artísticas e esportivas em 

regiões periféricas e rurais. Dentre as possibilidades políticas, estão: 

a) A construção de ambientes híbridos por assim dizer, constituídos por uma 

quadra poliesportiva coberta, além de equipamentos básicos para a prática de 

exercícios físicos e um espaço ao ar livre, arborizado com árvores frutíferas e 

equipamentos de recreação infantil (playground).  



 

b) Construção de pistas de Skate e velódromos populares para a prática segura 

de ciclismo.  

2) Construção de um espaço e/ou salões comunitários, com a finalidade de 

realização de atividades artísticas e esportivas, orientadas ou não por 

profissionais. Nesses ambientes também serão realizadas aulas gratuitas de 

música e dança, além da apresentação mensal de grupos musicais locais.   

3) Criação do Programa “Cine Perifa”, que semanalmente exibirá nos salões 

comunitários filmes e documentários para a população.  

Além de fomentar o acesso às produções audiovisuais, o “Cine Perifa”, também 

promoverá quinzenalmente debates acerca de algum filme ou documentário 

específico, instigando a população a discutir sobre os conteúdos das produções 

em si.  

4) Promover aulas públicas ao ar livre e “Batalhas de Rap” semanalmente, 

utilizando as praças do município e debatendo questões cotidianas da 

população. 

5) Construção de Conchas acústicas, que serão utilizadas para apresentações 

ao ar livre mensais. Essa política tem como finalidade, promover e valorizar os 

artistas locais estimular as pessoas a ocuparem os equipamentos públicos da 

cidade. 

Observação: Cabe salientar, que todos os ambientes mencionados serão 

construídos em consonância com as políticas de Inclusão e Acessibilidade.  

ESPORTE: 

1) Promover a contratação de profissionais de Educação Física nas séries 

iniciais e Ensino Fundamental I e na Educação Infantil Municipal. Profissionais 

especializados são muito importantes para o desenvolvimento motor e cognitivo 

das Crianças.  

O profissional de Educação Física, irá planejar e desenvolver atividades 

específicas para cada idade. Isso impacta na qualidade do desempenho dessas 

crianças nas escolas, e contribui também, para que futuramente se tornem 

adolescentes e adultos que desenvolvam atividades físicas, e/ou algum tipo de 

esporte.  

2) Criar Centros Esportivos em Colombo (Espaços adequados e profissionais 

qualificados para atender pessoas com quaisquer deficiências). No interior 

desses equipamentos ofertar:  



 

a) Contraturno para crianças e adolescentes. 

b) Aulas de música e dança.  

c) Treinamento. 

d) Treinamento de rendimento. 

e) Yoga.  

5) Promover uma Gincana Esportiva Municipal, bem como, desenvolver torneios 

nos centros esportivos, com calendário de inscrições e realização de 

competições de diversas modalidades de esporte convencionais e não 

convencionais, dentre os quais: Truco; Sinuca; Futsal; Voleibol; Basquete, 

Handebol, entre outros.  

6) Promover uma Gincana Esportiva Municipal, bem como, desenvolver torneios 

destinados às Pessoas com deficiências nos centros esportivos, com calendário 

de inscrições e realização de competições de diversas modalidades de esporte 

convencionais e não convencionais, dentre os quais: Truco; Sinuca; Futsal; 

Voleibol; Basquete, Handebol, entre outros.  

8) Estabelecer parcerias com academias locais, para que a população possa 

praticar atividades físicas. Em contrapartida, promover a redução de impostos 

para os estabelecimentos participantes.  

9) Construir uma piscina pública em Colombo, para desenvolvimento de 

fisioterapia e natação.  

10) Realizar campanhas de preservação do patrimônio público e fomentar a 

revitalização coletiva e/ou solidária, realizada pelos próprios moradores, com 

subsídio e supervisão do Estado. Essa política tem por objetivo, desenvolver a 

consciência coletiva dos usuários dos equipamentos públicos, bem como, uma 

relação de pertencimento e solidariedade com o território e seus congêneres.  

EIXO 16 – TURISMO 

1) Programa Turismo nos Bairros, tendo como finalidade, identificar as potenciais 

cadeias produtivas do turismo local e, por conseguinte, gerar renda para a 

população, isto é, artesãos e pequenos comerciantes.   

2) Criar feiras comunitárias de artesanatos e outros materiais, distribuindo-as por 

todo o território, sendo realizadas periodicamente aos finais de semana, em 

paralelo com a oferta de “Ações de cidadania”.  



 

3) Criar Feiras gastronômicas, fomentando as práticas e/ou tradições culturais 

alimentares do município, além da comercialização dos produtos oriundos da 

produção local, principalmente, advindos da Agricultura Familiar.  

4) Proporcionar atividades de lazer para as (os) idosas (os), disponibilizando 

transportes para conduzi-las (os) e lhes proporcionando passeios turísticos pelas 

adjacências e/ou regiões de nosso município. A priori, instigando as visitas ao 

Circuito Italiano de Turismo Rural e seus pontos turísticos, dentre os quais: o 

Parque Municipal da Uva; Morro da Cruz; Gruta do Bacaetava, além dos 

tradicionais Pesque-pague e Parques aquáticos, estimulando atividades 

relacionadas à preservação do meio ambiente e valorização de nosso território.  

EIXO 17 – AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 

1) Respeito aos direitos territoriais das comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas. 

2) Atividades econômicas como agricultura e mineração não podem desarticular 

as formas tradicionais de sociabilidade e integração ao meio ambiente. 

3) Criação de programas de formação continuada em agroecologia, 

permacultura e sistemas agroflorestais. 

4) Fomento às hortas urbanas e/ou comunitárias, à permacultura, agricultura 

orgânica, agroecologia e sistemas agroflorestais. Esses modelos são mais 

integráveis aos ecossistemas locais e seus produtos não oferecem riscos à 

saúde humana – comprovando, assim, a existência de alternativas viáveis ao 

latifúndio e à monocultura. 

5) Regulamentação para uso de áreas públicas (canteiros centrais, áreas 

debaixo de torres de transmissão, área marginal a linhas de trens, etc.) por 

hortas urbanas e comunitárias. 

6) Regulamentação para uso de terrenos baldios privados para hortas urbanas. 

7) Aprovação de leis restritivas ao cultivo de transgênicos. Não devemos 

submeter as populações ao consumo de alimentos não comprovadamente 

seguros e que representem ameaças à biodiversidade. 

8) Exigência de Rotulagem de Cultivos Transgênicos. 

9) Garantir que o abastecimento da merenda das escolas municipais seja feito 

com alimentos agroecológicos e provenientes da agricultura familiar. Os 

estudantes precisam ter garantido seu direito a uma alimentação saudável. 



 

Alimentação obrigatoriamente oriunda da agricultura familiar para todas as 

escolas do município. 

10) Determinar a obrigatoriedade da exigência em editais de alimentação para 

uso do município de alimentos oriundos da agricultura familiar. Nas localidades 

em que não houver condições de aplicação imediata, garantir uma transição com 

projetos de incentivo à agricultura familiar na região. 

Dentro dos editais da agricultura familiar, fortalecer editais específicos na 

valorização da produção familiar indígena e quilombola da circunscrição regional 

para os PNAE’s (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

11) Realizar feiras municipais de produtos orgânicos e agroecológicos, além da 

reestruturação dos sacolões. A comercialização de alimentos orgânicos pode ser 

ampliada com medidas do poder público para tornar estes produtos mais 

acessíveis e baratos. 

12) Isenção de IPTU para ruas que aceitem receber feiras municipais nas 

Comunidades que Sustentam a Agricultura. 

13) Fomentar políticas que garantam a soberania alimentar do município, 

favorecendo a produção local e incentivando a produção agroecológica, visando 

garantir o direito ao alimento, segurança alimentar e nutricional. 

Visto que a alimentação no capitalismo se configura como um campo de 

disputa das indústrias alimentícias e entendendo que, por isso, há um anseio por 

parte dessas empresas de atrair a população e domesticar os corpos por via do 

paladar através dos seus alimentos industrializados, é necessário pensar ações 

que visem expandir o consumo de produtos provenientes da agricultura orgânica 

familiar e camponesa para restaurantes populares, hospitais públicos e 

programas de assistência social. 

14) Incentivo da agricultura familiar orgânica e/ou agroecológica e à vida digna 

no campo. 

a) Aprovação imediata da aquisição de produtos oriundos da produção 

agroecológica e outras técnicas agrícolas de base ecológica (sistema 

agroflorestal, permacultura, agricultura biológica, biodinâmica, natural ou 

regenerativa), além de isenção de impostos para produtores que se enquadrem 

nessas categorias. 

b) Redução ou isenção de impostos para agricultores que se enquadrem no perfil 

de produção familiar e/ou orgânico. 



 

c) Implementar, em parcerias com as CEASAs, sacolões públicos que permitam 

ao produtor familiar orgânico e/ou agroecológico ofertar seus produtos 

diretamente ao cliente final, sem intermediários; 

d) Garantia de postos de saúde, escolas, lazer, cultura e esporte para a 

juventude camponesa, visando incentivar a manutenção da juventude do campo. 

15) Estabelecimento de critérios objetivos de acordo com a realidade local, 

incluindo-os na Lei Orgânica Municipal, para aplicação de multas a latifundiários 

e mineradoras que alterem o ecossistema gerando desequilíbrios na agricultura 

familiar, especialmente a orgânica e/ou agroecológica. 

16) Criação de Fórum de Assistência Técnica Popular do Campo, visando 

replicar de forma itinerante novas técnicas para a manutenção de áreas de 

agrofloresta, de produção orgânica e/ou agroecológica e apresentando avanços 

tecnológicos que possam contribuir na manutenção dessas áreas. 

17) Orientação e incentivo à redução do Consumo de Carne. A pecuária é 

altamente impactante do ponto de vista da liberação de gás metano, do uso da 

água e do desmatamento. A redução ou interrupção do consumo de carne não 

acarreta prejuízos à saúde e reduz impactos ambientais. 

a) Segunda sem carne. 

b) Definir que as escolas públicas adotem campanhas que promovam a 

diversificação alimentar, que atendam às necessidades nutricionais das 

crianças, promovendo alternativas para além da proteína animal, e dos alimentos 

convencionais. Que forneçam todos os dias opção vegana para crianças com 

essa restrição. E estabelecer que as segundas sejam sem carne e derivados. 

EIXO 18 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Desde a Constituição Federal de 1988 a Assistência Social é a política 

pública que integra o sistema de seguridade social para atender a quem dela 

necessitar como direito dos cidadãos e dever do Estado. Tem por finalidade 

afiançar as condições de defesa dos direitos que permitam às seguranças de 

acolhida, convívio familiar e comunitária e de desenvolvimento da autonomia por 

meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Diante das múltiplas expressões da questão social decorrentes da 

violenta lógica do mercado e do capital em gerar exclusões sociais como a 

extrema pobreza, vulnerabilidade socioeconômica, fragilização dos vínculos 



 

familiares e comunitários, negligência, abandono e inúmeras outras violências, 

cabe a Assistência Social assegurar à todas e todos o direito e o acesso aos 

serviços da rede socioassistencial, por meio de uma gestão participativa e 

financiamento público adequado às demandas sociais. É esse o compromisso 

das candidaturas de Professora Aline R Neves e Professor Celio Beserra. 

1) Formulação de projetos e políticas sobre um plano integrado continuado de 

habitação popular pautado na experiência e histórico das próprias favelas e 

periferias. 

2) Formular projetos e políticas para atender a população de rua do município.  

a) Aumentar a capacidade do Centro POP. 

b) Criar repúblicas com espaços comunitários onde essas pessoas possam 

passar o dia.  

3) Garantir a realocação e acolhimento de populações em situação de 

vulnerabilidade em imóveis públicos, ou por meio de fundos privados. 

Promovendo habitação de interesse social.  

4) Aumentar a capacidade dos Centro de Referência de Assistência Social-

CRAS. 

Colombo possui 6 CRAS, porém, a quantidade de técnicos alocados nesses 

equipamentos não é suficiente para atender a totalidade da população 

demandante, portanto, recomenda-se duplicar a quantidade de funcionários 

(Contratação via Concurso Público). 

5) Realização de Concurso Público para completar o quadro de profissionais 

conforme orienta a NOB-RH/SUAS. 

6) Propor Lei que regulamenta o SUAS e elenque o Plano específico de cargos 

e salários aos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. 

7) Criação de Protocolo de atendimento de acordo com os níveis de Proteção 

em Assistência Social. 

8) Efetivação dos aprovados no concurso de Educador Social e realização de 

novos concursos. 

9) Realização do Cadastro Único por Servidor Público. 

10) Criação de do Fórum dos Trabalhadores do SUAS. 

11) Criação de um canal para divulgação ampla dos serviços e programas 

ofertados pelo SUAS em Colombo. 



 

12) Banir toda forma de atendimento assistencialista da política de Assistência 

Social. 

13) Padronização das atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

14) Promover parcerias em instituições que oferecem capacitações e 

qualificações profissionais e estágios para adolescentes. 

15) Implantar o “Armazém da Família” como uma Política Pública municipal, com 

destinação de fundos permanentes. Distribuir três filiais entre o município.  

16) Montar e distribuir Kits de higiene pessoal (absorvente, shampoo) para as 

mães de alunos e carentes, usuários das políticas públicas locais.  

17) Promover “Ações de Cidadania” mensais, revezando-se entre os 6 territórios, 

para ofertar: 

a) Suporte jurídico. 

b) Emissão de segunda via de documentos. 

c) Corte de cabelo. 

d) Teste rápido de doenças sexualmente transmissíveis. 

e) Distribuição de mudas de árvores frutíferas. 

f) Atendimento odontológico. 

g) Castração de animais. 

POVOS ORIGINÁRIOS; QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

1) Garantia de direitos básicos historicamente negados, porém assegurados 

constitucionalmente e pela Convenção 169 da OIT. 

a) Apoiar a imediata demarcação de territórios indígenas e quilombolas. 

b) Combate à criminalização de grupos indígenas e quilombolas em processo de 

reivindicação e luta em defesa de seus direitos. 

c) Implementação de serviço especial perene de saúde pública e de qualidade 

nos territórios, de acordo com a demanda da comunidade. 

d) Implementação de serviço especial perene de educação pública e de 

qualidade nos territórios, de acordo com a demanda da comunidade, e 

enfatizando os elementos de sua história, identidade cultural, como cosmologia, 

linguagem e grafia. 



 

e) Combate ao racismo ambiental e à intolerância religiosa em relação aos povos 

originários e quilombolas, assegurando-lhes liberdade de culto e acesso a 

serviços especiais perenes e de qualidade de saneamento ambiental. 

f) Formação política e empoderamento de lideranças indígenas e quilombolas, 

levando em consideração os contextos e demandas socioambientais levantados 

pelos próprios atores sociais locais, visando fortalecer as lutas por direitos e 

territórios. 

2) Reconhecimento das comunidades tradicionais e suas reivindicações 

históricas, culturais e políticas. 

MORADIA DIGNA: 

1) Assegurar água encanada, energia elétrica e saneamento básico para todas 

as áreas, regularizadas ou não. 

2) Regularização de áreas ocupadas ou realocações a áreas próximas a 

ocupação quando houver impossibilidade de regularização das mesmas. 

Utilizando mecanismos previstos no Estatuto das Cidades partindo desde o IPTU 

progressivo até a desapropriação para moradia popular. 

3) Construção de moradias populares seguras e econômicas, preferencialmente 

com técnicas sustentáveis e eficazes de permacultura, bioconstrução, captação 

de águas pluviais, uso energia limpa e outras. 

4) Traçar projetos e políticas que visam incentivar a promoção e o fomento da 

cultura nas favelas e periferias;  

5) Investimento em equipamento públicos e profissionais habilitados da área. 

6) Incidir sobre políticas que garantam o acesso ao saneamento básico pelas 

famílias e populações que habitam áreas urbanas e rurais do município. 

Universalização do tratamento do esgoto nessas áreas. 

7) Garantir o fornecimento de água potável para a população residente em áreas 

periféricas, do campo e da cidade. 

8) Defender a agenda da água enquanto um bem de administração pública, e 

não privada. 

9) Promover ações de combate ao estigma e preconceito contra pessoas 

faveladas e periféricas em espaços institucionais. 

10) Entendendo a periferia como espaços de potência e construção política e 

não apenas violência. 



 

11) Criar políticas e ações que priorizem a formulação de um plano de 

infraestrutura da cidade que reduza os riscos de enchentes e deslizamentos nas 

áreas de risco. 

12) Promover ações para a garantia de segurança alimentar de populações 

tradicionais, povos indígenas e de áreas de periferias e favelas. 

13) Fortalecer iniciativas de fomento à agricultura familiar e economia solidária 

nas regiões rurais. 

14) Criar políticas de prevenção e mitigação de impactos de enchentes em 

regiões de periferia. 

15) Garantir indenizações na forma de apoio financeiro, de moradia e psicológico 

para as famílias atingidas. 

16) Estimular a garantia do direito ao meio ambiente para as populações 

residentes na cidade. 

17) Incidir em políticas de proteção ambiental da fauna, flora e das populações 

tradicionais e povos indígenas residentes destas áreas. 

18) Inserir nos programas municipais a transferência de renda às populações 

tradicionais, povos indígenas e moradores de periferias. 

19) Proporcionar vida digna aos que sofrem os custos ambientais do avanço das 

políticas de desenvolvimento em Colombo. 

20) Estimular a garantia de equipamentos públicos de saúde e educação para 

atender as populações rurais e povos tradicionais habitantes de regiões de 

Colombo. 

21) Atuar na fiscalização e construção de políticas públicas voltadas para as 

atividades de empresas calcárias. 

Assegurar os direitos de famílias que vivem nessas regiões. 

22)  Aprimorar e expandir os programas municipais de transferência de renda, 

qualificando o recebimento do valor por famílias em situação de vulnerabilidade 

e realizando um monitoramento adequado do programa. 

23) Estimular a discussão municipal sobre ampliação de postos e qualidade do 

trabalho com redução da informalidade, visando a garantia de direitos básicos e 

proteção social para trabalhadoras e trabalhadores. 

24) Incentivar projetos e políticas que visem o incentivo a atividades produtivas 

integradas à realidade local, visando à geração de trabalho e renda nos 

territórios. 



 

25) Articular com órgãos de fiscalização dos demais poderes para expandir a 

fiscalização contra a exploração indevida da mão de obra de trabalhadores e 

trabalhadoras nos setores públicos e privados. 

26) Promover políticas de incentivo a garantia de direitos e proteção social de 

trabalhadores de aplicativos. 

27) Trabalhar para ampliar e aprimorar a política de aprendizagem para jovens, 

especialmente daqueles que cumprem medidas socioeducativas. 

28) Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e 

alcançar progressivamente uma menor taxa de desigualdade entre as famílias 

do município. 

EIXO 19 – SAÚDE MENTAL 

Estamos vivendo uma pandemia global, crise do capital, crise política, 

crise sanitária, em meio aos maiores índices de desemprego da história mundial. 

Muitas pessoas se vêem obrigadas a ir para às ruas, para lutar pela 

sobrevivência do seu grupo familiar, colocando suas vidas em risco.  

Todos e todas que conseguiram "ficar em casa" por 5 ou 6 meses, sem 

passar por privação de alimentação, nesse contexto, são privilegiados/as. O 

neoliberalismo, e seus ideais meritocráticos culpabilizam pessoas por sua 

condição de vulnerabilidade e pobreza. O capitalismo adoece, e gera sentimento 

de impotência, e de improdutividade, que resulta em inúmeras modalidades de 

sofrimento psíquico, e transtornos mentais. Tudo isso nos afeta, nosso modo de 

sociabilidade, e o contexto epidêmico, são agravantes. 

A discriminação moralista que considera transtornos depressivos "coisa 

de vagabundo", e/ou "falta de Deus", aliados à competitividade e a exigência de 

uma alta produtividade, adoecem, matam, além de, reforçar a ausência de 

expectativa da juventude. Não por acaso, houve o aumento de 32% de suicídios 

durante a quarentena. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 800 mil 

pessoas anualmente em todo o mundo cometem suicídio. Porém, durante o ano 

de 2020, provavelmente esse número será maior nas estatísticas. Para a 

psicóloga Dra. Ana Gabriela Andriani, “a insegurança e o sentimento de 

vulnerabilidade vividos por conta da pandemia somados a instabilidade 

econômica, aumentou o número de casos de depressão no mundo. Em alguns 



 

países que já retomaram suas atividades econômicas, é possível encontrar 

milhares de pequenos empresários que faliram. Isso acaba afetando 

drasticamente a saúde mental das pessoas”. 

1) Contratação de profissionais especializados em saúde mental por meio de 

Concurso Público. Atualmente o município de Colombo possui um psicólogo 

para cada CRAS (temos 6 CRAS), e dois (2) psiquiatras para todo o município, 

ou seja, 1 profissional para cada 121 mil habitantes. 

2) Aumentar o número de técnicos especializados nos Centro de Atenção 

Psicossocial-CAPS, e fornecer-lhes formação continuada, com foco na 

humanização do atendimento.  

3) Alocar um (1) psiquiatra e um (1) psicólogo de plantão no Pronto Atendimento 

Alto Maracanã.  

4) Promover campanhas de combate a estigmatização dos transtornos mentais 

e congêneres, com foco no combate ao suicídio.   

EIXO 20 – TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 A transparência da ações públicas, é um direito constitucional e garantido 

em pactos internacionais. É necessário ampliar e garantir a participação popular 

nos espaços e processos de tomada de decisão institucional, além dos 

instrumentos de democracia direta por meio de: 

1) Plebiscitos, referendos e elaboração de projetos de lei de iniciativa 

popular:  

 A sociedade deve poder participar das escolhas de distribuição de 

recursos públicos. Apresentação de dados abertos sobre arrecadação e gastos 

de forma que qualquer cidadão possa entendê-los.  

2) Conselhos de Direitos: 

 Fortalecer os Conselhos de Direitos tornando-os Consultivos, 

Fiscalizadores e Deliberativos das políticas públicas municipais e criar 

Conselhos para as áreas que ainda não possuem. 

3) Conferências e a Controladoria: 

 Fortalecer as Conferências Municipais pela divulgação e realização de 

pré-conferências em todos os bairros com apoio de Escolas, CRAS, 

Comunidades Religiosas, Associação de Moradores, Sindicatos, Universidades. 

4) Participação local:  



 

 Promover a participação local via subprefeituras e trabalhará por um 

orçamento participativo. 

5) Orçamento Participativo: 

 Convidar a população para discutir e definir a utilização dos recursos 

orçamentários e os investimentos nos bairros, nos serviços públicos e nas 

políticas públicas respeitando todas a diversidade presente no município de 

Colombo e garantindo a representação de toda a diversidade na definição do 

orçamento. 

6) Direito à Cidade: Defender a construção e manutenção de um plano 

diretor participativo do município:  

 Garantir condições para a participação ampla e ativa de populações 

historicamente marginalizadas e organizações da sociedade civil que constroem 

conhecimento sobre os temas relacionados à cidade. 

7) Priorizar a periferia ao implementar uma política de orçamento 

participativo na cidade:  

 Garantir uma justa maior distribuição dos recursos para favelas territórios 

periféricos, permitindo que a população possa priorizar quais investimentos 

devem ser realizados. 

8) Rádios comunitárias: 

Apoiar e investir na criação de Rádios Comunitárias para facilitar a integração e 

a comunicação entre os bairros. 

EIXO 21 – FUNCIONALISMO PÚBLICO 

A valorização do funcionalismo público municipal significa buscar novas 

formas de gestão com o intuito de melhorar o desempenho, alcançar resultados 

e atingir a missão institucional da Prefeitura Municipal de Colombo, afinal 

objetiva-se a oferta de serviços públicos que atendam aos direitos e 

necessidades essenciais da população e que contribua para efetivamente 

instaurar a participação - sistemática, intensiva, extensiva e aprimorada da 

população da Cidade de Colombo - na elaboração das políticas, tomadas de 

decisão e acompanhamento da execução, avaliação e revisão das mesmas, 

seus programas e projetos, atividades, serviços e obras. 

A valorização do funcionalismo público representa eixos programáticos 

relativos às condições de trabalho dos servidores municipais, remuneração, 



 

estrutura das carreiras, organização administrativa interna e da prestação de 

serviços diretos ao cidadão. Os eixos programáticos centrais das políticas 

dirigidas ao funcionalismo são:  

1) A defesa dos direitos, salários, garantias e atribuições dos servidores públicos 

municipais, bem como a recuperação do servidor como valor social. 

2) A defesa do serviço público dos efeitos da orientação política neoliberal na 

gestão pública, pela qual se abre espaço para privatização dos serviços então 

realizados pela administração direta, passando para a responsabilidade de 

empresas privadas ou para a gestão de organizações chamadas Organizações 

Sociais - OS, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

Parcerias Público Privadas - PPP e outras formas de terceirização. 

3) A criação de condições de trabalho, formação e remuneração que beneficiem 

a qualificação dos serviços. 

4) Propor uma legislação salarial que garanta a irredutibilidade dos salários 

frente à inflação, estabelecendo a reposição salarial periódica, no mínimo 

anualmente, medido por índice que afere com precisão a perda monetária real. 

A data-base será instituída. 

5) Estabelecer uma discussão democrática nos marcos de uma autêntica mesa 

de negociação entre governo e as entidades representativas do Funcionalismo 

Público Municipal. 

6) Valorização econômica dos diferentes níveis, diminuindo a distância entre o 

menor e o maior salário, respeitado o teto constitucional. 

7) Estabelecimento de situações isonômicas de tratamento, observando-se, 

efetivamente, o princípio de salários iguais para trabalhos iguais. 

8) Elaboração de estudo que apresente um diagnóstico transparente, objetivo, 

técnico e imparcial sobre o funcionalismo da Prefeitura do Município de Colombo, 

de modo conclusivo, indicando onde há necessidade de reposição dos quadros 

funcionais, criação de novas carreiras, aproveitamento funcional, ociosidade, 

abertura de concursos para preenchimento de cargos vagos, para servidores dos 

níveis básico, médio e superior da Administração e da Saúde e criação de novas 

vagas, abertura de novos concursos. 

9) Debate com os servidores sobre atribuições e preenchimento de tabelas de 

lotação, de modo a buscar o fortalecimento qualificado da gestão, a ampliação 



 

da abrangência das coberturas das políticas públicas e sua melhor execução, 

com transparência e participação popular. 

10) Fortalecimento da Previdência Municipal. 

11) Buscar estabelecer na estrutura administrativa, conceito e sistemática 

diferencial entre os cargos de “confiança política” e de confiança técnica, que 

devem ser preenchidos levando-se em consideração critérios de capacidade e 

posição na carreira, buscando-se o máximo de justiça e impessoalidade. 

Também, há que reconstituir os vínculos perdidos entre os cargos de chefia e 

direção técnica com respectivas carreiras. 

12) A gestão, comprometida com um programa democrático popular, proporá 

como política pública permanente um sistema de “formação para o exercício da 

cidadania” dirigida aos servidores públicos e aos cidadãos.  

13) Promover formas e diretrizes gerenciais que democratizam as relações de 

trabalho.  

14) Promover políticas de pessoal que integre, motive, fortaleça o compromisso 

com o serviço prestado à população e valorize o potencial de cada servidor 

perante os colegas, os munícipes e o trabalho.  

15) Combater ao assédio moral, ainda, largamente praticado contra os 

servidores por detentores de cargos de comando.  

16) Simplificação e transparência dos processos administrativos de modo a 

possibilitar o efetivo controle e participação social dos servidores e dirigentes 

governamentais entre si.  

17) Pensar a administração científica como um recurso de assessoria e apoio a 

serviço das formas democráticas mais avançadas de gestão participativa, 

combatendo as práticas autoritárias em nome da pretensa superioridade 

inquestionável dos especialistas. 

18) Garantir Vale Alimentação e Transporte a todos funcionários e funcionárias 

do município. 

AGENDA MARIELLE FRANCO 

1) DIVERSIFICAR TALENTOS E CORES, NÃO BUROCRATIZAR 

 Movimentos sociais e ativistas integrados às campanhas e mandatos. No 

processo de formulação de equipe de um mandato, priorizar os princípios de 

pluralidade, diversidade e representatividade. Lembrando que um mandato deve 



 

retratar em seu corpo atuante as populações que compõem as grandes lutas por 

direitos em seu município. Sua equipe deve ter raça, classe e gênero, não 

somente nos cargos técnicos, mas também nos espaços de decisões no 

gabinete. 

2) AMPLIAR AS ALIANÇAS, NÃO SE ISOLAR  

a) O trabalho intersetorial: A articulação com outros órgãos públicos e terceiro 

setor. 

b) Buscar construir amplas alianças com outros órgãos públicos, bem como 

organizações sociais que sejam comprometidas com a garantia do acesso da 

população aos seus direitos, construindo espaços para estabelecimento desses 

canais de trocas. 

3) RESGATAR A MEMÓRIA, NÃO APAGAR  

a) Nossos passos vêm de longe - Um diferencial no fazer político de mulheres 

negras e indígenas. Resgatando e honrando a memória e os passos das que 

vieram antes, celebrando e homenageando figuras ancestrais que estão 

conectadas a esses povos originários e fomentando uma cultura política que 

esteja aberta para a inovação nas linguagens, mas não para o apagamento da 

nossa história. 

4) COLETIVIZAR OS OBJETIVOS, NÃO SE APROPRIAR 

a) O benefício da política deve ser coletivo e não próprio. 

b) Lembrar-se de que o trabalho na política é um bem público, e não privado ou 

individual. Estamos ali para servir ao povo, não para nos servirmos para os 

nossos projetos pessoais. Que os avanços na garantia de direitos e acesso se 

dão de forma coletiva, feito por e com muitas mãos e mentes. Como 

representante do povo, seu dever é fortalecer uma democracia ampliada e não 

personalista. 

5) CUIDAR DO COLETIVO, NÃO ABANDONAR 

a) Encarar as tarefas de gestão de equipe com profissionalismo, viabilizar 

cuidado em saúde mental por meio de terapia para trabalhadoras e 

trabalhadores do seu mandato. Fazer checagem com a equipe sobre como estão 

enxergando o trabalho. Entender os limites de cada um e ter humildade e 

respeito para saber ouvir a opinião de quem está lhe ajudando construir sua 

campanha. Todas essas ações, são formas de estabelecer uma prática de 

cuidado com quem constrói ao seu lado. 



 

6) ABRIR AS PORTAS E JANELAS, NÃO SE ENCASTELAR 

a) Construir ativamente mecanismos de participação e transparência dos 

mandatos e da estrutura política que se está ocupando (seja Câmara de 

Vereadores ou Prefeitura). Além de zelar pelo bom uso dos recursos públicos e 

organizar encontros abertos periódicos de participação do seu mandato. 

7) PUXAR QUEM QUER VIR, NÃO SOLTAR  

a) Abrir caminhos para quem quer vir. 

b) Quando chegarem a esse lugar, potencializar aquelas e aqueles que ainda 

estão por vir. Não se fechar em seu próprio mandato ou em seu próprio grupo. 

c) Promover aproximações entre a juventude, a população periférica e todos os 

grupos interessados no funcionamento de um mandato e esse espaço que, 

embora possa ser hostil e pouco acolhedor, acreditamos ter um enorme potencial 

de construção coletiva, aprendizagem e transformação. 

BIOGRAFIAS 

VIVER É NOSSO ATIVISMO NO MUNDO!! 

Profª Aline R Neves 

 Meu nome é Aline do Rocio Neves, tenho 27 anos de idade, sou Mulher; 

Mãe Solteira; Professora; Moradora e Trabalhadora Periférica; Feminista; 

Promotora Legal Popular e estou como Pré-Candidata à Prefeita pelo PSOL 

Colombo. 

Nesse sentido, buscando estabelecer um diálogo e me apresentar aos 

moradores da cidade enquanto Figura Pública, compartilharei com todas e todos, 

ainda que de maneira sucinta, alguns aspectos de minha vida e trajetória no 

município. 

 Sou natural do município de Colombo-PR e resido desde à infância no 

bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, região próxima ao Maracanã. Assim 

como a maioria das (os) brasileiras (os), venho de uma família humilde, sou Filha 

Única de Mãe Solteira e, que, apesar das privações socioeconômicas, sempre 

foi uma mulher batalhadora, zelosa, afetuosa e fraterna, que sempre lutou para 

garantir à sua família uma vida digna e honesta. 

 Durante toda minha Infância e Adolescência estudei na Rede Pública 

Municipal e Estadual de Educação Básica, frequentando desde o Ensino 



 

Fundamental I, a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, ao 

ingressar no Ensino Fundamental II, cursei a 5ª e 6ª série no Colégio Estadual 

Jardim Monza, atualmente, denominado, Colégio Estadual Helena Kolody. 

 Posteriormente, transferi a matrícula para o Colégio Estadual Antônio 

Lacerda Braga, cursando desde a 7ª série até o Ensino Médio. Nessa Instituição 

também iniciei meu engajamento e atuação política, ingressando no Movimento 

Estudantil Secundarista do município. A princípio, organizando e participando 

dos pleitos eleitorais do Grêmio Estudantil, bem como, promovendo ações 

políticas reivindicatórias vinculadas à Educação. 

 Ainda no Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, no ano de 2010, em 

virtude da maternidade interrompi os estudos, evadindo no 2º ano do Ensino 

Médio. 

 Após a interrupção, na época com 16 anos, em uma gestação à espera 

de um menino, casei e constitui família. E, no ano de 2012, depois do nascimento 

de meu filho, retornei à sala de aula, com o objetivo de finalizar o Ensino Médio.  

Assim, devido à proximidade de minha residência, regressei para o Colégio 

Estadual Helena Kolody, estudando no período matutino, conciliando com o 

trabalho no período da tarde. Apesar das inúmeras dificuldades, porém, 

almejando/sonhando com uma vaga no Ensino Superior, frequentei o Cursinho 

Pré-Vestibular Gratuito, ofertado pela Prefeitura de Colombo, denominado 

“Cursinho da Gente”. 

 Subsequentemente, ao longo do ano fiz minha inscrição para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e realizei as Provas. Logo no início de 2013 

foi divulgado o resultado final do Exame, dessa forma, a partir da nota que obtive, 

concluí o Ensino Médio e, participei dos processos seletivos para a concessão 

de bolsas integrais no Ensino Superior em Instituições Privadas. 

 Após todo o processo avaliativo (apresentação e verificação dos 

documentos e preenchimento dos requisitos socioeconômicos), na época com 

20 anos de idade, como beneficiária da Política Pública de Garantia de Acesso 

à Universidade, o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), ingressei no 

Ensino Superior na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no 

Curso de Licenciatura em Ciências Sociais (CS). 

 Ainda em 2013, recém matriculada na Universidade, no início do ano 

letivo me inscrevi no Processo Seletivo Simplificado do Paraná (PSS) da 



 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (SEED), instruída 

pelos professores da família, como estratégia de sobrevivência, na tentativa de 

assumir aulas de Sociologia em alguns Colégios Estaduais de Colombo. 

 Concomitantemente, no início da trajetória no Ensino Superior sentia 

muita dificuldade, pois, não havia cursado o 3º ano do Ensino Médio. Por sua 

vez, experienciei o impacto do déficit da Educação Básica, percebendo que para 

prosseguir como os estudos precisava intensificar minha dedicação para ter um 

bom aproveitamento das aulas. 

 Foi assim, que descobri a existência de vários programas para 

acadêmicos, alguns com bolsas de ajuda de custo e resolvi abrir mão do 

emprego que possuirá na época (Promotora de vendas de uma Operadora de 

Telefonia), para me dedicar exclusivamente aos estudos. 

 Assim, subitamente, na universidade passei a conciliar a Graduação com 

o Programa de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa de Iniciação à Docência 

(PIBID), no Colégio Estadual Santa Cândida, além das Atividades Domésticas e 

a Maternidade. 

 No decorrer da Graduação, dentre os três segmentos das Ciências 

Sociais (Sociologia; Antropologia e Ciência Política), me identifiquei esta última 

e, desde então, todas às minhas Produções Científicas, bem como, a Prática 

Docente, associaram a essa área, cuja tenho Preferência. 

 No segundo semestre de 2013, no mês de Setembro, fui convocada para 

o PSS e, tornei-me Professora de Sociologia na Rede Estadual de Educação 

Básica. Todavia, para minha felicidade, tive a satisfação de logo no meu primeiro 

ano como Professora de Sociologia, retornar ao Colégio em que havia estudado, 

o Helena Kolody. 

 Nesse retorno à sala de aula, agora na condição de Docente, para minha 

surpresa, encontrei alguns de meus antigos colegas de classe, assumindo 

perante eles o papel de Professora. Entretanto, considerando todos os desafios 

que havia experienciado desde o Ensino Médio, tive receio que de percebessem 

minha fragilidade, então, passei a estudar muito mais e a consequência disso, 

foi um bom rendimento nas disciplinas da Graduação e, por conseguinte, no 

desempenho de minha atividade profissional. 

 Nos anos seguintes Lecionei como Professora PSS de Sociologia em 

inúmeras escolas do Município de Colombo, como: Colégio Estadual Heráclito 



 

Fontoura Sobral Pinto; Colégio Estadual Dom João Bosco; Ceebja Ulysses 

Guimarães; Colégio Estadual Colombo; Colégio Estadual João Ribeiro de 

Camargo; Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga; Colégio Estadual Altair da 

Silva Leme; Colégio Estadual Genésio Moreschi. 

 Além disso, também realizei Estágio de Docência na Rede Privada de 

Ensino da Educação Básica, no TECPUC (Cursos Técnicos Ensino Médio da 

PUC-PR/Grupo Marista), com a finalidade de experienciar a outra face/realidade 

do Ensino. 

 No exercício da prática Docente, me engajei no Movimento dos 

Professores de Sociologia desempregados, que reivindicavam o Direito de 

exercer sua profissão. Na época, redigíamos documentos e denúncias contra 

profissionais de outras disciplinas que assumiam de maneira ilegal/irregular às 

aulas de Sociologia e Filosofia qualquer formação para lecionar tais disciplinas.  

Por conseguinte, me aproximei das lutas e formações realizadas pelo Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP Sindicato) em 

Curitiba. Engajando-me nas lutas e pautas relacionadas à defesa de direitos de 

Trabalhadoras (es) da Educação.  

 Nesse sentido, mesmo sendo PSS (Professor CLT/Contratada do 

Estado), no chão da escola, leia-se, cotidiano, mobilizava e instigava as (os) 

demais colegas Professoras (es) a aderirem as Paralisações Legítimas 

Estaduais e Nacionais. Sobretudo, em 2015, quando as horas atividades das 

(os) Educadoras (es) do Estado do Paraná foram reduzidas e, 

consequentemente, desencadeou uma “onda” de desemprego de Professores 

PSS, além, da sobrecarga e adoecimento de Professoras (es) com Quadro 

Próprio do Magistério (QPM), as (os) Concursadas (os) da Educação. 

 Em 2016, com a proposta de Reforma do currículo do Ensino Médio, 

tranquei a Graduação. Estava com aulas distribuídas em seis Colégios diferentes 

no município de Colombo. Apesar de estar no último período, não fazia sentido, 

enquanto Militante, continuar escrevendo o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), pois, em minha percepção era preciso intensificar às lutas e mobilizações 

no Chão da Escola. 

 Então, passei a planejar as aulas de Sociologia envolvendo análises de 

Conjuntura (didática e temáticas outorgadas pelas Diretrizes do Ensino de 



 

Sociologia), compartilhando com as (os) estudantes do Ensino Médio conteúdos 

jornalísticos e análises das proposições legislativas que estavam prestes a 

serem aprovadas (entre elas, a Medida Provisória n° 746, de 2016 -

Reformulação Ensino Médio; PEC 241/2016 - Congela gastos Públicos em 

setores sociais; PL-6787/2016 - Reforma trabalhista). 

 No final de 2016, mais de 1000 Colégios foram Ocupados pelos 

estudantes secundaristas no estado do Paraná, 5 das 6 em que trabalhava 

estavam na lista. Compreendendo a importância do Movimento, formamos um 

grupo de Professoras (es) defensores dos Direitos Humanos para auxiliar nas 

fiscalizações das Ocupações. Visitávamos sempre que possível, para nos 

certificar que nenhum tipo de violação de direitos aconteceria com os 

adolescentes envolvidos, supríamos suas necessidades cotidianas como 

alimentos e materiais de higiene. E, principalmente, para garantir a legitimidade 

das Ocupações providenciamos Advogadas (os) voluntárias (os) para 

salvaguarda jurídica. 

 Embora Ocupadas, nós Professoras (es) prosseguimos “ministrando 

aulas”, porém, não a partir da Educação formal, mas sim, a partir da Educação 

Popular, ressignificando as práticas de Ensino-aprendizagem, envolvendo as 

(os) estudantes no processo de construção de conhecimento, utilizando como 

base suas múltiplas realidades e a Conjuntura Nacional. 

 Em 2017, realizei o Projeto Comunitário da PUC-PR, uma disciplina 

comum a todos os cursos de Graduação da Universidade, cuja intencionalidade 

é proporcionar uma imersão, formação, responsabilidade social e despertar 

iniciativas nas (os) graduandas (os) um olhar sensível, crítico e altruísta mediante 

outras realidades. 

 De antemão, escolhi o “Hospital e Maternidade Alto Maracanã”, local onde 

nasceu meu filho e, onde também fui vítima de Violência Obstétrica para durante 

o parto. Nessa instituição as atividades discentes basicamente restringiam-se a 

interagir com as mulheres, desenvolver uma sociabilidade e compreender suas 

realidade, suas experiências e expectativas para si, bem como, para as (os) suas 

(seus) filhas (os). 

 No Projeto Comunitário encontrei mães tão jovens quanto eu, que 

estavam encarando a maternidade como o fim de inúmeros projetos pessoais e 



 

sonhos. Em meio às conversas, sempre que possível relatava e compartilhava 

com elas um pouco das minhas vivências e a possibilidade de compreender a 

maternidade como motivação para não abandonar nenhum de seus objetivos. 

 Entretanto, “vontade” não é o suficiente, não podemos ser coniventes com 

discursos que culpabilizam e/ou criminalizam a pobreza, considero a 

Meritocracia uma falácia! Sou privilegiada, porque apesar da minha origem social 

humilde, tive oportunidades e suporte familiar. A maternidade precoce faz com 

que às mães na adolescência, especialmente às mães solo não tenham escolha, 

afinal, elas precisam sobreviver e majoritariamente acabam abandonando os 

estudos para suprir as necessidades do seu grupo familiar. 

 No segundo semestre de 2017 conclui a Graduação em Ciências Sociais 

apresentando minha pesquisa de TCC, denominada: “Políticas de transferência 

monetária na América Latina: titularidade feminina autonomia ou submissão?”. 

Ao longo desse trabalho, discorri sobre os impactos das Políticas Públicas nas 

vidas das Mulheres em condição de Pobreza, e a Autonomia que essas Políticas 

proporcionaram a elas. 

 No ano seguinte, em 2018, por meio do subsídio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC), ingressou como Bolsista no Mestrado em Direitos Humanos 

e Políticas Públicas, também na Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC-PR). Concluindo-o em 2020, obtive o Título de Mestra em Direitos 

Humanos e Políticas Públicas, com ênfase em Estudos de Gênero e 

Representatividade Política Feminina. 

 Como tornei-me bolsista também no Mestrado, decidi que participaria de 

todos os cursos e palestras que pudessem enriquecer o meu olhar sobre 

“mulheres”. Encarei o Mestrado como um trabalho, pois, era minha única fonte 

de renda e fui realizar os Cursos que não poderia fazer se estivesse como uma 

fosse uma trabalhadora comum CLT. 

 Nesse mesmo ano, me inscrevi, fui aprovada e cursei a “Escola de Verão 

Política Por; De; Para Mulheres”, onde tive o prazer de conhecer mulheres 

ativistas e aprofundar meus conhecimentos sobre Interseccionalidade. Na 

ocasião, pude ouvir e compartilhar relatos, o que possibilitou compreender 

complexidade dos diversos "lugares de fala" de mulheres brasileiras e 

imigrantes. Foi maravilhoso compartilhar saberes e vivências. Com certeza 



 

minha participação nesse curso trouxe sensibilidade ao meu olhar enquanto 

Pesquisadora. 

 Realizei também, o Curso de Extensão "Promotoras Legais Populares", 

aliás, me inscrevi durante quatro anos consecutivos para esse Programa de 

Formação, até em virtude da persistência e inúmeras 

reivindicações/reclamações endereçadas a Coordenação do Curso, em 2019 fui 

aprovada. A participação nesse Programa de Formação possibilitou a 

descoberta de estratégias fundamentais por meio da Educação Popular de Paulo 

Freire, para que as discussões realizadas na Universidade sejam transpostas 

para uma linguagem comum e transformadas em ações práticas. Por esse 

motivo, sou grata as idealizadoras desse Curso e a iniciativa em democratizar o 

conhecimento, adaptando-o a um vocabulário comum que possibilita o acesso e 

compreensão de Mulheres com realidades distintas. 

 Em junho de 2019, me candidatei ao Conselho Tutelar do Município de 

Colombo, apesar de não se tratar de uma candidatura partidária, pude constatar 

empiricamente, que apesar de implícito, há sim vinculações partidárias e 

apadrinhamentos políticos. O que nesse ano de eleições municipais, reverbera 

em apoio político de algumas das figuras eleitas para o Conselho Tutelar 

algumas Candidaturas ao pleito para os cargos eletivos da Vereança e 

Prefeitura. 

 Em suma, pode-se inferir que tais Conselheiras (os) assumem a função 

de “cabos eleitorais” em pleno exercício de sua função administrativa, 

transformando a aplicação de Políticas Públicas e garantia de direitos em 

politicagem, expressa na forma de Assistencialismo e Benevolência. 

Tais práticas são resultantes da instrumentalização do Estado, ou em 

outras palavras a reprodução da política do “Toma lá, dá cá”, que torna as 

Instituições Públicas como um balcão de negócios, gerenciada pelas Oligarquias 

locais e suas contiguidades das Políticas Coronelistas; Mandonistas; 

Clientelistas e Patrimonialistas hegemônicas no município de Colombo. 

 Por fim, destaco que, embora minha Vida Acadêmica enquanto Cientista 

Política, Professora e Pesquisadora seja circunscrita pelo Estudo do 

funcionamento da Política, suas Instituições, bem como, seus Agentes e 

Representantes, nunca havia me candidatado a qualquer Cargo Eletivo 

propriamente Político Institucional. 



 

 Entretanto, hoje, como Filiada; Militante; Presidenta do Diretório Municipal 

do PSOL Colombo e, concomitantemente, apresentando-se enquanto Pré-

Candidata à Prefeitura pelo Partido (PSOL), posso afirmar de maneira objetiva 

minha percepção em relação a Representatividade Feminina, caracterizando-a 

da seguinte maneira: 

REPRESENTATIVIDADE FEMININA IMPORTA!! CONTUDO, DEVE SER 

ORIENTADA POR UMA PERSPECTIVA IDEOLÓGICA FUNDADA NA 

EQUIDADE, LIBERDADE E COLETIVIDADE, PRINCÍPIOS QUE COADUNAM 

COM A LUTA POR UM OUTRO MODELO SOCIETÁRIO, CONDUZIDO A 

PARTIR DE UM PROGRAMA DE ESQUERDA SOCIALISTA; CLASSISTA; 

FEMINISTA, ANTI-OPRESSÕES; ANTIRRACISTA E ANTIFASCISTA. 

SEMEADURAS DE LUTAS E RESISTÊNCIA!! 

Profº Célio Beserra dos Santos 

 Meu nome é Célio Beserra dos Santos, tenho 56 anos de idade, sou 

casado e Pai de dois filhos. Sou natural da cidade de Afogados da Ingazeira, 

localizada no estado de Pernambuco. Entretanto, desde 2003, moro no bairro 

Parque dos Lagos em Colombo-PR. 

 Atualmente, sou Filiado e faço parte da Militância do Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) de Colombo e, também, estou como Pré-candidato a 

Coprefeito pelo Partido. 

 Embora com domicílio na cidade à 17 anos, agora, enquanto Figura 

Pública, compartilharei com todas e todos um pouco de trajetória no município. 

Como mencionado, sou oriundo da região Nordeste do Brasil, nascido e criado 

em Afogados da Ingazeira, município situado a 386 Km de distância da capital 

do Estado, Recife. 

 Desde à infância frequentei a Rede Pública de Educação Básica. Na 

Juventude, ingressei no Curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de 

Formação de Professores de Afogados da Ingazeira (FAFOPAI). Por sua vez, 

após a conclusão da Graduação, obtive o Título de Licenciatura em Matemática. 

 Minha história no município de Colombo, inicia-se a partir de minha 

Aprovação e Posse no Concurso Público do estado do Paraná, realizado em 

2003, pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), para o 

provimento de vagas aos cargos dos grupos ocupacionais de Professores, como 



 

Quadro Próprio do Magistério (QPM), na área de atuação de 5ª a 8ª séries do 

Ensino Fundamental e Médio. 

 Após a homologação do cargo como Servidor Público Estadual, assumi a 

vaga de Professor titular da disciplina de Matemática no Colégio Estadual 

Genésio Moreschi, situado na região do Guaraituba, Instituição de Ensino em 

que desempenho o exercício pleno de minha Atividade Docente atualmente. 

 No que se refere a atuação política, em virtude de minha atribuição 

profissional, desde 2003, concentro minha militância nos Movimentos de Luta 

em Defesa e Ampliação do Ensino Público; Gratuito e de Qualidade, bem como, 

na articulação para a manutenção, garantia e alastramento de direitos para as 

(os) trabalhadoras (es) da Educação. 

 Portanto, além da Docência, também me dedico a atuação política, seja 

na militância orgânica, no dia-a-dia do Chão da Escola e ações coletivas no 

município, ou institucionalmente, participando das disputas internas do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP SINDICATO). Tendo 

como objetivo elementar, a retomada dos princípios combativos da Instituição e, 

por conseguinte, a atividade contínua nas lutas para a categoria das (os) 

funcionárias (os) da Educação e a inserção e contribuição nos movimentos 

populares e ações progressistas no Estado. 


