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COLIGAÇÃO “PT/PDT – COMPROMISSO COM A RECONSTRUÇÃO DA VIDA” 

ELEIÇÕES 2020 

O eixo articulador das diretrizes do nosso Plano de Governo é a Transição Ecológica para 
a Sociedade do Século XXI, processo estratégico voltado a uma economia justa, que 
respeita todas as formas de vida e garante a manutenção da vida humana, integra políticas 
públicas que prezam pela garantia e soberania do ar, da água, dos minérios, fauna e flora, 
pela soberania alimentar e o desenvolvimento da agroecologia, visando garantir a produção 
de alimentos saudáveis a partir de conhecimentos tradicionais e científicos. Os demais eixos 
são: 

 Gestão Ética, Democrática e Eficiente; 

 Participação Popular e Cidadã e Controle Social; 

 Políticas Sociais e a Realização de Direitos (Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
Segurança, Infraestrutura, Respeito e Promoção Humana a todos os segmentos sociais 
(Mulheres, Infância e Juventude, Proteção aos idosos, Combate ao Racismo, LGBT). 

 Desenvolvimento Urbano e Rural nos Municípios e Direito à Cidade. 
 
Nossa proposta tem como principais ações: 

 Combate permanente à corrupção; 

 Garantir transparência do livre acesso às informações do Governo Municipal; 

 Integração das políticas públicas entre todas as secretarias de governo 

 Orçamento participativo e diálogo constante com a população 

 Enfrentar as misérias e desigualdades sociais. 

 Assegurar e ampliar os direitos sociais de forma universal 

 Combater todo tipo de processo discriminatório, defendendo e ampliando políticas 
públicas que garantam a inclusão. 

 Defender e fortalecer o SUS em nosso município 

 Investir no fortalecimento da atenção básica de saúde; 

 Promover a humanização do atendimento público de saúde; 

 Garantir uma educação de qualidade para todos 

 Promover fóruns da educação; 

 Respeito ao direito e acesso à cultura, esporte e lazer; 

 Fortalecer ações de segurança preventiva; 

 Buscar investimentos para infraestrutura urbana e rural; 

 Fomentar a agricultura familiar, o MEI, as microempresas para geração de renda. 

 Promover parcerias entre universidades, iniciativas privadas e públicas. 

 Valorização dos funcionalismo público municipal; 
 

 
 
Assim sendo, reafirmamos em âmbito municipal que lutaremos, defenderemos e cuidaremos 
do nosso povo, promovendo políticas públicas dignas e humanas com qualidade de vida 
para todos. Sempre respeitando as leis em consonância e harmonia com os três poderes. 
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