
  

     Plano de governo da coligação PT-PSOL frente de esquerda pela democracia 

 

PROPOSTA DE PROJETO PROGRAMÁTICO PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE SUZANO – PRÉ 

CANDIDATO A PREFEITO DERLI DOURADO E VICE PROFESSOR LUCIANO. 

 

I - Aspectos gerais do programa em cinco pontos 

O classismo. Uma  classe  trabalhadora  formada,  em  grande  medida,  por  negros,  mulheres  e  

LGBTI  — portanto,  submetida  ao  racismo,  ao  machismo  e  à  LGBTfobia.  Uma  classe  trabalhadora 

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.  Desse  modo,  a  construção  de  um  programa  que busque  unificar  a  

classe  trabalhadora  para  a  luta  política  passa,  por  um  lado,  por compreender  as  diferenças  que  

estruturam  o  proletariado  brasileiro  e,  por  outro,  por identificar  na  classe  dominante,  suas  

instituições  (Estado)  e  agentes  políticos  o  verdadeiro  e principal  inimigo  do  conjunto  das  massas  

trabalhadoras  e  oprimidas.      

A luta anti racista. Posto  que  o  racismo  estrutural  é  pilar  da  exploração  e opressão  do  povo  

trabalhador.  Em  um  país  cuja  maioria  da  população  é  negra, profundamente  marcado  em  sua  

formação  social  por  quase  quatrocentos  anos  de escravidão,  pelo  sistemático  genocídio  da  

juventude  negra  das  periferias  e  favelas,  pela brutal  desigualdade  salarial  e  de  condições  de  

trabalho  e  moradia  (especialmente  para  as mulheres  negras)  em  função  do  racismo,  pelo  peso  

ideológico  do  mito  da  democracia  racial, entre  outros  elementos,  a  luta  antirracista  assume  um  

papel  central  para  um  projeto  de transformação  socialista.  

O ecosocialismo.  A  sobrevivência  da humanidade  e  a  possibilidade  de  construção  de  uma  

sociedade  sem  exploração  e  opressão passa  — obrigatoriamente  —  pela  construção  de  uma  

relação  equilibrada  com  a  natureza.   Queremos  superar  a  separação entre  a  ação  anticapitalista  

e  a  ecologia.  A  bandeira  da  justiça  socioambiental  tem  a  ver  com o  cotidiano  das  massas  

trabalhadoras  e  trabalhadores:  transporte  público,  moradia,  saúde, lazer  e  cultura,  coleta  de  

lixo,  são  muitas  as  questões  relacionadas  ao  meio  ambiente  que afetam  o  povo  trabalhador. 

O anti capitalismo.  Todas reivindicações  dos  explorados  e  oprimidos  encontram  obstáculo  para  

sua  realização  efetiva na  grande  propriedade  privada  capitalista  e  nos  instrumentos  de  

dominação  da  burguesia (governos,  Judiciário,  Polícia,  Forças  Armadas  etc.).  Desse  modo,  a  

conquista  de  direitos sociais  e  democráticos  plenos,  da  eliminação  das  desigualdades  sociais,  do  

fim  do  racismo, da  opressão  à  mulher  e  às  LGBTI+,  de  uma  relação  harmoniosa  com  a  natureza,  

entre  outras demandas  centrais,  passa  por  uma  transformação  de  ordem  estrutural,  isto  é,  pela  

transição para  uma  sociedade  socialista.    

O poder poupar. Entendemos que nenhuma  transformação  estrutural  será possível  sem  que  as  

massas  trabalhadoras  e  oprimidas  tomem  e  exerçam  o  poder democraticamente  em  todos  

níveis,  incluindo  o  municipal.  A  organização  e  a  mobilização permanente  das   



massas  é  condição  para  tanto.  Defendemos  a  ruptura  com  o  atual  regime político  baseado  no  

monopólio  do  poder  por  políticos  profissionais  (em  sua  grande  maioria burgueses)  que  atendem  

aos  interesses  da  classe  dominante.  Defendemos  que  os  governos municipais  sejam  submetidos  

às  determinações  da  maioria  da  população,  por  meio  de conselhos,  referendos  e  outros  

mecanismos  de  poder  do  povo  trabalhador.  Defendemos também  a  formação  de  governos  

municipais  de  esquerda  (sem  alianças  com  partidos  da direita  e  setores  burgueses)  subordinados  

a  esses  instrumentos  de  poder  democrático  das massas.    

 

II - Aspectos específicos do programa 

 

 • Um programa  que responda  às  demandas  concretas  do  povo  trabalhador  e  oprimido  em 

tempos  de  pandemia  e  crise  econômica  e  social. Levando em consideração as  necessidades  mais  

sentidas  no  atual  momento pelas  massas  do  ponto  de  vista  da  saúde,  educação,  renda,  trabalho,  

violência,  assistência social,  transporte,  cultura,  meio  ambiente  etc. 

• Um programa  que  dialogue  com  as  características  específicas  de  cada  cidade,  tendo  em conta,  

principalmente,  o  público  alvo  que  queremos  atingir  em  cada  campanha  e  as  ênfases 

programáticas  de  cada  candidatura  em  particular.  

• Um  programa  de  combate  ao  governo  Bolsonaro  e  ao  projeto  burguês  de  destruição dos  

direito  sociais  e  de  desmonte  dos  serviços  e  empresas  públicas. Denunciando as medidas do 

governo  federal  (e, assim,  a  seus  projetos,  como  as  privatizações,  reforma  administrativa,  

redução  do  auxílio emergencial  etc.),  dos  representantes  bolsonaristas  na  disputa  eleitoral  e  de  

todos candidatos  defensores  da  destruição  dos  direitos  sociais.   

• Um  programa  em  que  o  classismo,  a  luta  contra  as  opressões  e  o  anticapitalismo atravessem  

todos  os  eixos  de  campanha. Compreendendo que todas as pautas sociais e econômicas 

obrigatoriamente convergem com a luta anti opressão, devemos trabalha-las de forma transversal, 

tendo consigo o entendimento da multidimensionalidade das opressões e das precarizadações. 

• Um programa  a  serviço  das  lutas.  As  candidaturas  devem  ser  porta-vozes  das  demandas mais  

sentidas  pelas  massas,  sempre  chamando  à  organização  e  à  luta  coletivas  para  que  elas sejam  

conquistadas. 

Prezadas e Prezados Munícipes,apresentamos aqui um conjunto das principais propostas, 

que visam a melhoria das condições de vida da nossa população, tão sofrida e tão 

marginalizadas no momento atual, salientamos que o nosso conjunto de propostas se baseia 

na inclusão social e na garantia de direitos, priorizando o alcance das políticas publicas aos 

segmentos historicamente excluídos do nosso Município, estamos falando da população 

negra, LGBTQIA+, mulheres, crianças e adolescentes, idosos, enfim o povo excluído. Neste 

momento de grave crise econômica, social e política no nosso país é importante reafirmar o 

compromisso da esquerda com a melhoria de vida da população mais vulnerável do nosso 

Município. 

 

 



SAÚDE 

● Ampliar o número de equipes de Estratégia saúde da Família, abrangendo todo o 
território do Município; 

● Ampliar a capacidade de atendimento das especialidades; 

● Ampliar o atendimento na unidade de saúde do Bairro da Boa Vista para 24h, 
garantindo o atendimento de Urgência e Emergência para a Região Norte da cidade; 

● Retomar as obras da UPA do Jardim Revista; 

● Garantir medicamentos em todas as unidades de saúde; 

● Construir Unidades de Saúde em territórios ainda desassistidos, como Fazenda 
Viaduto; 

● Criar programa de educação permanente para os trabalhadores do SUS; 
 
EDUCAÇÃO 

● Zerar o déficit na Educação Infantil, construindo creches nas regiões onde necessário; 

● Ampliar o horário de atendimento nos Centros de Educação Infantil (creches), para 
atendimento da demanda reprimida de mães que trabalham em horários 
diferenciados; 

● Valorizar profissionais do magistério, garantindo ao longo do tempo equiparação 
salarial com os demais profissionais de nível superior; 

● Criar programa escola aberta à comunidade; 

● Criar programa de educação permanente aos profissionais da educação; 

● Implantar no currículo escolar a Historia da África e dos povos africanos, cumprindo 
as Leis 10.639 e 11645; 

● Ampliar o numero de escolas em período integral no município; 

● Implantar programa de gestão democrática da educação, visando à participação mais 
efetiva da comunidade escolar nas decisões; 

● Fortalecer os equipamentos e as equipes de saúde mental no Município; 
 

 

 

 

GESTÃO ÉTICA, DEMOCRÁTICA E EFICIENTE 

 

● criar programa prefeitura nos bairros, prefeito e secretários prestando contas das 
ações nos diversos territórios da cidade; 

● Aperfeiçoar os mecanismos já existentes para a transparência pública ou criar novos 
visando garantir a total transparência dos atos públicos; 

● aperfeiçoar e/ou criar os mecanismos de combate a corrupção no município; 

● Criar critérios para  a nomeação de funcionários comissionados, para que atendam 
minimamente as necessidades que o cargo exige; 

● Criar programa contra o uso abusivo de álcool e outras drogas no funcionalismo 
público municipal; 

● criar programa de saúde do trabalhador que o contemple em suas necessidades, 
físicas, profissionais e emocionais; 

● mapear os servidores visando a sua valorização por aptidões e/ou formação; 

● criar canal de denúncias de abuso e/ou assédio contra o funcionalismo público, 
eventualmente praticado por seus superiores; 

● garantir a reposição salarial dos servidores públicos municipais; 



● fortalecer os Conselhos Municipais, tanto gestores quanto de Direitos, para o pleno 
exercício do controle social; 

● descentralização dos conselhos municipais, com reuniões abertas nos territórios; 

● criar canais de avaliação das políticas públicas nos territórios; 

● implementar o Orçamento Participativo no município, destacando os diversos 
segmentos, OP Jovem, OP criança e Adolescente, OP Mulheres….. 

● criar programa de gestão local, valorizando o território e as pessoas que nele vivem, 
ampliando a participação e os espaços decisórios da política local. 

● realizar audiências públicas descentralizadas das diversas secretarias municipais, 
tornando as informações acessíveis à população; 

● fortalecer a Controladoria Geral do Município, para que cumpra o seu papel, 
garantindo que o Controlador seja um servidor publico efetivo e eleito entre seus 
pares; 

● criar programa de educação permanente, para os diversos segmentos do 
funcionalismo público; 

● Realizar concursos públicos para suprir os cargos necessários para o bom andamento 
da maquina publica; 

● Criar a Casa dos Conselhos, agregando todos os Conselhos Municipais, fortalecendo 
a Participação Popular; 

 
 
POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E DE DIREITOS 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
● ampliar o número de centro de Referência de Assistência Social (CRAS) nas regiões 

do Centro expandido e Palmeiras; 

● ampliar a oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças e Adolescentes, Idosos e Jovens e Adultos em todas os territórios do 
Município; 

● Ampliar a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS)l, de modo que assegure o atendimento da demanda com qualidade e 
eficiência; 

● criar o Programa de Renda Mínima Municipal, assegurando renda às famílias em 
situação de vulnerabilidade; 

● criar mesa de negociação permanente com os trabalhadores do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) conforme previsto na Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos, resolução 269/2006; 

● criar programa de formação permanente para os trabalhadores do SUAS, conforme 
Política Nacional de Educação Permanente do SUAS; 

● regulamentar o SUAS através de Projeto de Lei, regulamentando os diversos 
Serviços, Programas, Projetos e Benefícios; 

● criar um Plano de Contingência e Fundo Municipal de Emergência para enfrentamento 
de calamidades e desastres; 

● realizar audiência pública a cada trimestre em conjunto com o Conselho Municipal de 
Assistência Social, para apresentação das ações e prestação de contas à população; 

 
 
 
 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 
● criar programa municipal de economia solidária visando a geração de trabalho e 

renda; 



● fortalecer os diversos grupos produtivos existentes nos territórios; 

● criar e/ou estabelecer parceria com Universidades para uma Incubadora de 
empreendimentos no Município; 

● criar programa de fortalecimento e desenvolvimento das cadeias produtivas locais; 

● criar o Conselho Municipal de Economia Solidaria; 

● criar a coordenadoria de Economia Solidaria; 
 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

● criar a coordenadoria de Segurança Alimentar; 

● fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

● ampliar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

● fortalecer o banco de alimentos; 

● criar Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, visando mapeamento 
e atendimentos da demanda Município; 

 
CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

● criar cargos e realizar concurso publico para os profissionais da cultura; 

● fomentar a cultura nos espaços públicos da cidade; 

● valorizar a cultura e os artistas locais; 

● criar programa de fomento à cultura do Município; 

● descentralizar as atividades esportivas do Município, levando as diversas 
modalidades às praças esportivas da periferia; 

● criar cargos e realizar concurso publico aos profissionais do Esporte e Lazer; 

● criar circuitos esportivos na cidade, tais como: ciclismo, atletismo, futebol e demais 
modalidades, incentivando a participação de todos os públicos; 

● priorizar modalidades esportivas voltadas aos idosos e pessoas com deficiência; 

● construir pistas de skate nos bairros periféricos da cidade; 
 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, LGBTQIA+ E MULHERES 
 

● fortalecer o Conselho Municipal de promoção da Igualdade Racial; 

● inserir o tema combate ao racismo, LGBTQIA+ e mulheres nos programas de 
educação permanente dos servidores públicos; 

● combater o racismo institucional e o preconceito nas repartições publicas do 
Município; 

● criar programa de saúde no combate a anemia falciforme; 

● priorizar a inserção da população negra, LGBTQIA+ e mulheres, nos programas de 
inclusão do Município; 

● criar e/ou fortalecer ações de atendimento à saúde LGBTQIA+; 

● criar a coordenadoria de Direitos Humanos e departamentos para os segmentos, 
visando a construção de Políticas que vão de encontro aos anseios e necessidades 
dos mesmos; 

●  
 
 
 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SUSTENTAVEL, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO 

 



● combater o desmatamento e a degradação do Meio Ambiente no âmbito do Município; 

● fomentar a organização dos catadores de resíduos sólidos em cooperativas; 

● articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as 
iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e 
renda; 

● revisão do Plano Diretor; 

● implantar a coleta seletiva no Município; 

● criar e implementar programas de habitação popular, visando a proteção as áreas de 
mananciais, combatendo a ocupação irregular e garantindo o direito a habitação aos 
Munícipes; 

● incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação do 
município; 

● criar programa de apoio e incentivo as micro e pequenas empresas; 

● fomentar a criação e organização dos trabalhadores e grupos produtivos em 
cooperativas, tais como: costureiras, artesãos, cozinheiros, agricultores, etc. 

● fomentar a agricultura e a produção de alimentos orgânicos; 

● criar Programa de incentivo e fomento à produção agroecológica no município; 

 
 
 

INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, SEGURANÇA PÚBLICA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 
 

● manter um programa de zeladoria na cidade, parques, praças e vias publicas varridas 
e capinadas; 

● manter operação tapa buracos e para isso retomar a operação da usina de asfalto, 
visando baratear o serviço; 

● criar programa de manutenção nas calçadas do Município com ênfase nas pessoas 
com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência; 

● criar um sistema de ciclovias na cidade, buscando a melhoria da qualidade de vida e 
a segurança de quem usa a bicicleta para o trabalho e lazer; 

● implantar um sistema de transporte integrado à CPTM; 

● construir o terminal de Transporte Urbano Sul, na região de Palmeiras; 

● criar programa permanente de formação em Direitos Humanos para a Guarda Civil 
Metropolitana; 

● equipar a Guarda Civil Metropolitana; 

● criar programa Guarda Comunitária, visando uma Guarda mais próxima da população; 

● implantar sistema de internet gratuita nas diversas praças publicas em bairros do 
Municipio, garantindo o acesso das pessoas aos serviços públicos digitais; 

● criar canal de comunicação entre o poder publico e a população, para divulgação e 
prestação de contas. 
 
 

 


