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Panambi pode MAIS! 

 O Brasil está imerso em uma crise política, econômica e social, agravada pela pandemia do novo coronavírus e 

pelo governo Federal. O impacto desta crise, estão sendo sentidos diretamente nos municípios com menos 

emprego, menos renda e menos saúde. Para enfrentar esse cenário nos comprometemos a defender a democracia, 

a justiça social, a realização de direitos, a pluralidade de ideias e a participação cidadã. Com este espírito, 

assumimos os seguintes compromissos nos quatro anos de mandato: 

01-Transição ecológica numa perspectiva para uma sociedade sustentável; 

02-Articulação com outros municípios da nossa região, integrando projetos e ações que potencializem o 

financiamento público estadual e federal, visando o fortalecimento regional; 

03-Ajudar a gerar trabalho e renda justo e digno para a população. Pretendemos desenvolver ações que valorizem 

as vocações econômicas locais e regionais e a promoção de arranjos produtivos locais; 

04-Contra o preconceito ou discriminação. Reconhecemos a igualdade entre as pessoas como pressuposto básico 

dos direitos humanos. Vamos combater todas as formas de preconceito e discriminações; 

05-Somos contra o desmonte do Estado e a retirada de direitos. Afirmamos o compromisso de apresentar um 

projeto alternativo para o nosso município e denunciar e combater o desmonte do Estado, a suspensão de políticas 

públicas essenciais para a garantia de justiça social e a retirada de direitos; 

06-Todas as pessoas que vivem em Panambi têm direito à moradia digna e acesso a saneamento básico, água 

limpa, rede de esgoto, coleta de lixo, transporte público de qualidade, mais lazer, mais cultura, mais educação, 

mais saúde, mais segurança, mais assistência social. Vamos atuar para reduzir as desigualdades locais; 

07-Defenderemos o Sistema Único de Saúde (SUS), público e universal, que garanta o acesso de todos cidadãos 

e cidadãs a serviços de atenção integral à saúde. Lutaremos incansavelmente para o descongelamento dos 

recursos para a saúde, promovidos pela Emenda Constitucional 95, do teto de gastos; 

08-Defesa de uma educação plural e inclusiva. O acesso à educação é um direito humano fundamental, 

promoveremos uma educação pública de qualidade, plural e inclusiva para todos e todas, por meio de uma gestão 

democrática, eficiente e de valorização dos profissionais da educação. Compromisso de envolver toda a 

comunidade escolar na construção, implementação e avaliação das políticas públicas destinadas ao setor; 

09-Combate a todos os tipos de violência: Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Com atenção especial 

as violências em relação as mulheres, crianças e idosos. No nosso mandato será fortemente combatente a todo o 

tipo de violência, por meio da ampliação e fortalecimento dos serviços especializados de atendimento e 

assistência integral às vítimas de violência; 

10-Vamos criar programa do primeiro emprego municipal para a juventude. Além disso vamos criar ações para 

reduzir a violência contra a juventude e promover espaços públicos humanizados e qualificados proporcionando 

mais lazer, mais modalidades esportivas e mais cultura. Criaremos um espaço permanente para escutar os jovens, 

usando as tecnologias modernas, como por exemplo as redes sociais; 

11-Ética, participação popular e controle social, compromisso com um mandato plural, aberto à participação da 

sociedade. Uma gestão onde o debate e o diálogo com a sociedade sejam o alicerce fundamental, sempre fazendo 

a defesa da democracia e dos direitos sociais; 

12-Soberania Alimentar. Vamos criar ações para o fortalecimento da agricultura local, especialmente a 

agricultura familiar. Compromisso com os agricultores e agricultoras melhorando as estradas e acessos das 

moradias. Compromisso com a expansão de feiras para os bairros, compra dos seus produtos alimentícios para a 

alimentação escolar e com o incentivo a agricultura urbana; 

13-Compromisso com o serviço público de qualidade! Para isso é fundamental a valorização dos servidores e 

das servidoras públicas municipais. 


