
OS SONHOS PODEM TRANSFORMAR 

 

O Brasil enfrenta uma das suas mais graves crises econômicas, políticas e sociais e os seus 

efeitos são sentidos pela população no contexto dos municípios, pois que a cidade é o locus  

onde as pessoas trabalham, moram, buscam ter acesso á saúde, lazer e educação.  

O desastre político e econômico que tomou conta do cenário político nacional adquire 

contornos ainda mais dramáticos nas grandes cidades que cresceram de forma desordenada e 

foram projetadas por sucessivos governantes para atender a interesse de pequenos grupos 

privados segregando desta forma, parcelas majoritárias da população, que permanecem 

excluídas do acesso a serviços essenciais. Essa dramática situação é o resultado de opções 

políticas conscientes de grupos e partidos que se perpetuam no poder com base na negação 

da emancipação política para esta população pobre, oprimida que permanece com seu talento 

e energia produtiva reprimida. 

Na nossa querida Maceió, que é vendida pelo trade turístico como um paraíso das belas praias 

e lagoas, a realidade não tem nada de paradisíaca para a maioria esmagadora da sua 

população. Tomando emprestada uma expressão muito usada por sociólogos nos anos 80, 

Maceió é uma espécie de berlinda, uma mistura grotesca de Bélgica com Índia, enquanto mais 

de 90% da população ostenta padrões de consumo miseráveis similares a de populações que 

vivem em remotas regiões indianas, uns pequenos grupos de iluminados se locupletam 

ostentando padrões de consumo semelhantes aos cidadãos de Bruxelas. Dados recentes, 

revelam que na capital alagoana, metade da população vive com renda inferior a 01 salário 

mínimo, e está inscrita em programas de transferência de renda do governo federal.  

Em momentos como o atual, de crise econômica, e queda na arrecadação tributária, a ameaça 

de suspensão desses programas, é também uma ameaça de ruptura desse já fragilizado tecido 

social.  

O que fazer numa urbe em que 70% da população não tem acesso á agua encanada e 

saneamento básico e onde 4 mil pessoas perderam os seus postos de trabalho apenas os 03 

primeiros de 2016? O que fazer numa urbe em que milhares de famílias se espremem para 

criar seus filhos em cerca de 600 áreas de risco e quase sem aglomerações subnormais?. A 

resposta para essas perguntas certamente não é a acomodação política ou o debate etéreo 

das questões nacionais e internacionais. A primeira tarefa de quem sonha em transformar o 

mundo é começar por transformar o espaço social em que está inserido.  

Esse programa é o resquício de muitos sonhos sonhados por lutadores sociais, artistas, 

trabalhadores, negros, mulheres, gays, lésbicas, transexuais... É um programa que pretende 

dar voz a homens, mulheres que querem se entender e serem aceitos, tais como são. E com 

base nisso, usufruir dos seus direitos. Entendemos que uma cidade onde todos estejam 

incluídos e aceitos, é uma cidade onde as pessoas reafirmam identidades tolhidas pela 

violência e pelo preconceito. E só dessa forma, teremos uma cidade segura, onde as pessoas 

redescubram a felicidade de ser o que são nos espaços públicos, enfim, uma cidade de 

encontros. Porque um espaço em que as pessoas se refugiam dentro dos seus muros e 



condomínios, é uma cidade condenada a insegurança, a infelicidade e ao desamor. O 

Programa não carrega em si, a ilusão de que podemos fazer a transformação radical que 

precisamos numa simples eleição municipal, mas tem a ambição de ser a nossa principal arma 

numa campanha educativa que ao fim será vitoriosa se conseguir êxito em elevar o nível de 

consciência das pessoas e engendrar uma cidadania que tenha como eixo fundamental a 

radicalização da democracia e a mobilização permanente.  

Por fim, me toca dizer que este Programa não é fruto da cabeça de assessores nem será 

servido á conveniência de tecnocratas distanciados da realidade cotidiana das pessoas reais. 

Esse documento é fruto da reflexão de um sujeito histórico que aprendeu a amar esta cidade, 

que morou na sua periferia, que terminou os seus estudos conhecendo as dores de quem usa 

o transporte público, que viveu amores e frustações, que aqui teve duas filhas e que nesta 

cidade, pretende viver e morrer, mas que jamais renunciará ao sonho de transformá-la e 

torná-la muito mais humana.  

As propostas que se seguem devem ser encaradas como um convite ao diálogo, o nosso 

programa jamais estará fechado. Construam, discordem, debatam, compartilhem. 
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Democracia e participação popular 

Os últimos acontecimentos históricos desnudam a crise crônica em que se encontra o 

modelo de democracia representativa. Nunca foi tão grande o abismo que separa 

governantes e governados e a expressão maior disso é a  insatisfação da população em 

relação a governos recentemente eleitos. Para superar essa crise de representação, 

propomos o fortalecimento dos mecanismos de democracia direta estimulando a alta 

organização da cidadania. Entendemos que uma cidadania plena pressupõe muito 

mais que a mera concessão de direitos, pois além disso, é fundamental que os 



indivíduos tenham a consciência de que são portadores desses direitos. Para isso, é 

necessário um gestor que esteja disposto a mobilizar permanentemente as energias 

sociais, valorizando e estabelecendo o diálogo com sindicatos, ONGS, entidades de 

classes, movimentos sociais e etc... 

 

Propostas: 

 

- Plataforma digital popular: Consiste num mecanismo pelo qual os cidadãos podem 

apresentar propostas através de uma plataforma de internet, que se obtiverem 2% da 

aprovação popular devem se tornar objeto imediato de plebiscito consultado pela 

Prefeitura. 

 

- Fortalecimento das Conferências e Conselhos Municipais: Assumimos o compromisso 

de fortalecer, desburocratizar e acabar com o emparelhamento dos conselhos 

municipais, que em nossa visão foram conquistas importantes da redemocratização do 

Brasil. Estabelecer vínculos orgânicos entre a gestão e os conselhos e conferências, é 

uma etapa indispensável no processo de radicalização da democracia. 

 

- Aprimoramento do orçamento participativo: É preciso ampliar o alcance em torno do 

orçamento participativo envolvendo parcelas mais significativas da sociedade 

maceioense nesse debate. O que observamos é que as últimas administrações 

municipais, utilizaram muito pouco os dispositivos de mobilização de modo que 

grande parte da sociedade permanece alheia a esse debate tão importante. 

 

 

Educação 

 

A educação continua sendo um dos principais instrumentos para emancipação dos 

seres humanos, garantir o acesso ao mundo dos conceitos é um pressuposto para que 

os indivíduos possa aprimorar uma visão crítica a respeito do mundo em que estão 

inseridos de modo a se tornarem agentes ativos da transformação social. Numa cidade 

que carrega o signo da pobreza e da segregação social, a responsabilidade do Estado 

em garantir uma educação pública gratuita, laica e de qualidade é ainda maior. O 

discurso liberal muito em voga que tem como mantra o lema de que tudo deve ser 

privatizado, ignora que numa cidade como Maceió, o mercado  por si só, não dispõe 

de mecanismos para garantir o acesso a educação para essa gigantesca parcela da 

população historicamente condenada ao analfabetismo e a ignorância. Observamos 

que existe um movimento consciente que emana de setores da nossa elite política e 

econômica no sentido de criar obstáculos á emancipação dos maceioenses, uma vez 

que a manipulação e dominação política se alimentam da pobreza material e espiritual 

do nosso povo. 

 Faz-se urgente uma repactuação entre o Estado e os mais diversos agentes sociais no 

sentido de criarem um mutirão emergencial para refundar as bases educacionais em 

nosso município. 

Propostas 



 

- Ampliar e fortalecer o modelo de escola em tempo integral: Manter o aluno 

integralmente na escola é um passo importante para afastá-lo do terreno movediço 

que pode traga-lo para a criminalidade. Contudo, uma escola em tempo integral só é 

possível a partir da criação de mecanismos que transcendam uma abordagem 

meramente voltada para a reprodução de conteúdos. Para além disso, esta escola 

deve ter um formato voltado para o desenvolvimento das mais amplas habilidades 

humanas, como esporte, a literatura, a música e as artes de uma forma geral. 

 

- Fortalecer a gestão democrática da escola: Nossa gestão se compromete em 

fortalecer o controle da comunidade sobre as escolas municipais revigorando os 

processos participativos para eleição direta de diretores e conselheiros escolares. 

Entendemos que só dessa forma, aproximaremos a sociedade da escola, 

aprofundando a estratégia de radicalização da democracia. 

- Aproximar as ações entre a Semed e a Guarda Municipal. Nossa gestão assume um 

compromisso de priorizar o uso de agentes da guarda municipal para o patrulhamento 

e monitoramento das escolas. 

 

- Erradicação do analfabetismo: O analfabetismo atinge mais de 10% da população 

alagoana. Todos os candidatos devem se comprometer em mobilizar as energias da 

nossa sociedade para erradicar esse câncer. Para tanto, é necessário se empenhar para 

conscientizar uma parte da população a voltar para a escola, redescobrindo no 

coração dessas pessoas o papel transformador da educação.  

 

-Expandir o número de escolas infantis e creches: Temos como compromisso 

fundamental realizar um estudo nos três primeiros meses de gestão para identificar o 

déficit de vagas em escolas infantis e creches em nosso município. Tenho clareza de 

que devo priorizar recursos para a construção de mais creches e escolas infantis nos 

bairros e comunidades mais carentes da cidade. Não serei um homem feliz e não 

conseguirei ter paz com os meus filhos enquanto uma mulher não poder usufruir do 

seu direito ao trabalho e ao estudo por não dispor de uma escola e de uma creche 

para acolher as suas crianças. Entendendo as transformações que se processam no 

mercado de trabalho, me comprometo também em estudar a viabilidade para a 

construção de creches e escolas infantis no funcionamento noturno. 

 

- Garantir a diversidade na escola: Reafirmo aqui o meu compromisso de lutar por uma 

educação plural que tenha como eixo fundamental a promoção do saber, a formação 

da cidadania, o combate ao machismo, ao racismo e a homofobia. Uma educação que 

encuque na cabeça das nossas crianças e jovens a ideia de que os seres humanos só 

serão verdadeiramente felizes se puderem viver na plenitude a sua identidade. 

 

- Garantir a formação continuada dos nossos educadores através de cursos que 

contemplem as temáticas dos direitos humanos em parceria com as universidades. 

 



- Incluir produtos orgânicos e de base agroecológica na merenda escolar: Visando 

fornecer uma alimentação saudável para nossas crianças e simultaneamente fortalecer 

uma educação voltada para a preservação ambiental. 

 

- Valorização dos profissionais de educação: Encampar a luta para que os governos em 

todas as suas esferas possam garantir um investimento de 10% do PIB em educação., 

valorizando dessa forma, os profissionais da educação em nosso país e em nossa 

cidade. 

 

Esportes 

 

Viver em uma cidade pressupõe a consolidação da idéia de que os espaços públicos 

devem ser destinados para que as pessoas possam potencializar os seus talentos e 

habilidades.  

Maceió tem reproduzido em pequena escala um fenômeno que vem ocorrendo há 

algum tempo no Brasil, o baixo desempenho dos nossos atletas em muitas 

competições e a dificuldade para renovação de talentos, até mesmo no futebol, um 

esporte de raízes tão tradicionais  em nossa cultura, está diretamente ligado a falta de 

apoio aos nossos atletas e por outro lado, ao desaparecimento dos espaços públicos 

destinados ás práticas esportivas. Um exemplo disso é o avanço do mercado 

imobiliário solapando os tradicionais terrões, usados por jovens, adultos e crianças 

para a prática do futebol e para o desenvolvimento da sociabilidade.  

 

- Construção das micro arenas:  Esse projeto visa impedir que o mercado imobiliário se 

aproprie dos campos de futebol dos bairros, tradicionalmente conhecido como 

terrões, e ao mesmo tempo dotá-los de uma estrutura física mais propícia e adequada 

ao desenvolvimento da prática esportiva. 

 

- Estruturação e ampliação das pistas de skates: Além de reestruturar as pistas já 

existentes, o projeto prev~e a criação de outras pistas de skate e bicicross, ao lado das 

mini arenas que estarão sendo estruturadas pela Prefeitura. 

 

- Lutar para que Maceió possa sediar uma etapa do WKS (segunda divisão do 

campeonato mundial de Surf): A Praia do Francês, no litoral sul de Alagoas, no 

município de Marechal Deodoro é conhecida por ter sido celeiro de grandes surfistas. 

Contudo, a prática desse esporte permanece sendo marginalizada em nossa cidade e 

em nosso Estado. Entendemos que os municípios de Maceió e Marechal Deodoro 

podem atuar em parceria para atrair uma etapa do WKS para nosso Estado, 

estimulando a prática desse esporte, atraindo patrocinadores para nossos atletas, ao 

tempo que introduziríamos este evento no nosso Trade Turistico. 

 

Cultura 

 

É através da cultura que uma cidade desenvolve o seu imaginário coletivo, e é através 

deste imaginário que o indivíduo se reconhece como parte desse meio e nele encontra 



as energias necessárias para alimentar os seus projetos e sonhos. É através da cultura 

que os outros nos reconhecem tal como nós somos. É fato que Maceió tem um 

belíssimo patrimônio cultural, nosso litoral continua sendo cantado em versos e 

prosas, contudo,  esse belo cartão postal pode ser profundamente enriquecido se 

soubermos valorizar o nosso enorme patrimônio cultural. 

 

 

Propostas: 

 

- Valorização da cultura popular: Maceió é uma cidade com imensa riqueza cultural, 

infelizmente toda essa riqueza tem sido deixada de lado pelos governantes que se 

alternam no poder em nosso município, condenando os artistas da terra a uma total 

desvalorização. 

- Criação de 4 polos de cultura na cidade: O objetivo é fortalecer as diversas 

expressões artísticas na cidade, oferecendo nesses polos, os espaços adequados para a 

produção artística.  

- Revitalização do Festival de Verão: Observamos como um fato positivo a 

consolidação do Festival de Verão em nossa cidade, contudo, entendemos que 

restringir o Festival apenas a esfera musical significa perder a oportunidade de utilizá-

lo para estimular o contato da população com outras manifestações artísticas, de 

modo que propomos um fortalecimento do Festival com a criação de outros polos e 

espaços destinados a realização de saraus, peças teatrais, mostras cinematográficas de 

artistas da terra, dentre outros. 

 

 

Finanças Públicas 

 

A grave crise econômica enfrentada pelo país tem como consequência uma queda 

brutal na arrecadação dos municípios e essa diminuição das receitas paralisa os 

investimentos. Isso nos ajuda a entender a letargia que marcou a gestão de Rui 

Palmeira em Maceió, contudo, é sobretudo nessas horas que um gestor deve ter a 

clareza de que a gestão de um município não pode ser tomada como uma gestão de 

uma empresa cuja finalidade única é garantir a lucratividade para os seus acionistas. O 

Estado deveria ser por definição clássica, o ente responsável pela produção do bem 

comum. Em momentos de crise econômica, os investimentos dos recursos 

orçamentários devem expressar uma visão política, que no nosso caso, priorizará 

aquelas parcelas da população que mais dependem da ação do Estado, sem ignorar a 

importância do equilíbrio orçamentário, a nossa perspectiva se recusa a enxerga-lo 

com um fim em si mesmo. Tão pouco entende que tal equilíbrio deve ser alcançado 

apenas através de cortes nos investimentos em áreas essenciais como saúde, 

educação e moradia. 

 

 

 

 



Propostas 

 

- IPTU Progressivo: As alíquotas sobre os vazios urbanos e bens ociosos devem ser 

elevadas. A Constituição Federal estabelece uma função social para a propriedade, de 

modo que a especulação imobiliária será uma prática severamente combatida numa 

eventual gestão do PSOL em Maceió. 

 

- Auditoria da dívida e dos contratos duvidosos: Para verificar a legalidade e as reais 

prioridades dos compromissos assumidos pela gestão municipal. 

 - Radicalização  da participação popular na discussão referente ao plano plurianual 

(PPA) e a Lei de diretrizes orçamentárias (LDO): Os gastos em propaganda da 

Prefeitura devem ser orientados de modo a estimular a participação popular nos 

processos de definição dos investimentos públicos no município. 

- Redução dos gastos em propaganda: O gestor deve ter criatividade para estabelecer 

mecanismos de comunicação com a sociedade, de modo a conter os gastos em 

propaganda que tradicionalmente estão sendo usados para maquiar a real situação 

que o município se encontra. 

 

 

Habitação 

 

Em nossa visão a expansão do mercado imobiliário em Maceió tem se destinado 

exclusivamente a produção de lucros. As grandes construtoras e imobiliárias e as 

últimas gestões municipais tem cedido facilmente a essas pressões, comprometendo 

em alguns casos, o nosso patrimônio ambiental. A prova disso é que a enorme 

expansão do mercado imobiliário curiosamente tem coexistido com o aumento de 

déficit habitacional em nosso município. Neste sentido, uma gestão democrática e 

participativa deve ter como meta fundamental a realização de uma grande reforma 

urbana, de modo a refundar no imaginário coletivo do nosso povo, a função social da 

propriedade. 

 

- IPTU Progressivo: Entendemos que desta forma, estabeleceremos um importante 

mecanismo de combate a especulação imobiliária, ao tempo que incrementaremos os 

recursos para investimentos para o atendimento das demandas habitacionais da 

população mais carente. 

 

- Descriminalizar a luta pela moradia: Nossa gestão assume o firme compromisso de 

estabelecer parcerias, canais de diálogo e até mesmo, estimular os movimentos sociais 

que lutam por moradia em nosso município. Chega de tratar o problema social como 

uma questão de polícia, os bravos lutadores sociais que brigam por moradia não 

podem ser tratados como criminosos. 

 

- Mutirões para melhorias das moradias: Cabe a Prefeitura estimular uma ação 

conjunta entre moradores, movimentos sociais e Poder público no sentido de 

promover obras de melhorias emergenciais em moradias precárias e seus entornos. 



- Implantação do aluguel social:  Criar um colchão de proteção social para as famílias 

mais necessitadas e que contam com a presença de crianças recém nascidas.  

 

 

 

Infraestrutura e Meio Ambiente 

 

As obras de infraestrutura em Maceió devem levar em consideração o compromisso 

inegociável de preservação do nosso patrimônio ambiental. Nesse sentido, a 

prioridade número 1 da nossa gestão passa a ser o esforço para triplicar durante os 4 

anos de governo a área saneada da nossa superfície territorial. Um município em que 

70% da população não tem acesso a saneamento básico e água encanada, a situação 

de vida e a capacidade empreendedora do seu povo, permanecerão estancadas. 

Observamos que as últimas gestões ignoraram completamente as diretrizes do Plano 

Diretor que a propósito já demanda a sua atualização. Desse modo, torna-se 

fundamental, o estabelecimento de uma gestão humanizadora que abra mão do 

espetáculo das obras faraônicas e foque na construção de obras que realmente 

beneficiem a coletividade. Além disso, precisamos de um gestor que assuma o 

compromisso de não receber recursos dos grandes empresários ligados á construção 

civil, pois só assim, a Prefeitura terá independência financeira necessária para 

bloquear a expansão imobiliária predatória que hoje ameaça nosso patrimônio 

ambiental, principalmente pelas praias do litoral norte de Maceió. 

 

Propostas: 

 

- Compromisso com a preservação dos biomas remanescentes: Devemos nos esforçar 

no sentido de consolidar em torno do município um cinturão verde e ao tempo que 

devemos aproveitar as áreas ociosas no entorno de nossa cidade para estimular o 

plantio e a produção de alimentos orgânicos livres da ação nefasta dos agrotóxicos. 

- Compromisso com a revitalização das áreas lagunares: A Prefeitura deve já no 

primeiro ano da gestão coordenar um grande esforço no sentido de envolver as 

escolas, as universidades e a iniciativa privada para a construção de um grande projeto 

de revitalização do nosso complexo lagunar que possa inserir esse importante 

complexo ambiental no nosso Trade Turístico, somado a um suporte para exploração 

familiar das suas possibilidades hídricas e pesqueiras. 

- Um olhar generoso sobre o riacho salgadinho: Jamais convocarei a população para 

assistir um espetáculo grotesco de mergulho no riacho Salgadinho, substituiremos a 

demagogia, a irresponsabilidade e o populismo pela transparência e estímulo ao 

engajamento popular em torno das nossas questões essenciais. Nessa perspectiva é 

importante que a Prefeitura possa retomar imediatamente o diálogo com a sociedade 

civil e com as outras esferas de governo no sentido de viabilizar um projeto de longa 

duração para a recuperação plena do Riacho Salgadinho. Isso só será possível a partir 

de uma pactuação na qual, onde todos os maceioenses se sintam compromissados 

com a efetivação desse enorme desafio. 



- Reavaliação dos projetos imobiliários com forte impacto ambiental: A Prefeitura deve 

reavaliar imediatamente a sequência dos projetos imobiliários com alto potencial de 

impacto ambiental em áreas preservadas como por exemplo,  o balneário da Garça 

Torta. Neste sentido, a Prefeitura deve estabelecer oficialmente o seu apoio ao 

movimento “Abrace a Garça”.  

- Estabelecimento de critérios sócio ambientais para realização de licitações: As 

licitações para aquisição de produtos e serviços de terceiros devem levar em 

consideração o respeito permanente das normas ambientais. 

- Criar disciplina de educação ambiental nas escolas municipais. 

 

 

Saúde 

 

A criação do SUS e a municipalização dos seus serviços foi uma das maiores conquistas 

da sociedade brasileira após a redemocratização. O governo interino de Michel Temer 

já provou medidas que praticamente congelam os investimentos em saúde, apontando 

desta forma, para uma estratégia que desresponsabilizam o Estado dos investimentos 

e cuidados neste setor. Em Alagoas o governo Renan Filho já anuncia uma implantação 

de uma OS para administrar o HGE, isso nada mais é do que uma semente que 

pavimenta o caminho para que a médio prazo tenhamos a privatização da maior 

unidade de saúde pública em nosso estado. Qualquer programa de governo que se 

comprometa a melhorar os serviços de saúde sem assumir a luta contra o ajuste 

propostos pelo governo Temer estará vendendo para os maceioenses os famosos 

terrenos na lua. A luta pela saúde é também a luta pela garantia de investimentos 

obrigatórios e pela melhoria na gestão a partir da radicalização da municipalização dos 

serviços. Emergencialmente nos comprometemos com o esforço primordial para 

refundar em Maceió a atenção primária realizada pelos postos de saúde, pois que sem 

isto, o cidadão se vê impossibilitado de acessar os outros níveis do sistema como as 

consultas especializadas e as cirurgias. Nesse sentido, o nosso programa se 

compromete em lutar pela manutenção do programa Mais Médicos do governo 

federal e pela expansão das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)em nossa cidade. 

O documento que hoje disponibilizamos a sociedade também cobra da atual gestão o 

compromisso assumido pela gestão atual de construir um hospital municipal na parte 

alta da cidade, o que desafogaria enormemente as demandas que hoje se concentram 

em poucos hospitais concentrados em poucas áreas da cidade. 

 

Propostas 

 

- Cidadania e Saúde: será atribuição do gestor convocar a população para que esta 

possa acompanhar a entrega de medicamentos nos postos de saúde municipais 

impedindo desta forma, que os remédios sejam usados como instrumento de 

barganha e os postos de saúde sejam convertidos em feudos dominados por 

vereadores e líderes corrompidos. 

- Saúde para o idoso: O programa consiste em criar um mecanismo para viabilizar o 

atendimento médico residencial para idosos e portadores de doenças crônicas que 



conseguirem comprovar as dificuldades para o deslocamento até as unidades de 

saúde. 

- Estudo para viabilização das farmácias municipais: A proposta aponta para um estudo 

que tem como objetivo final a viabilização da criação de farmácias que possam 

disponibilizar através de mecanismos de crédito a longo prazo, medicamentos 

emergenciais para a população mais carente em áreas mais pauperizadas do 

município. 

- Cidadania e Fiscalização: A Prefeitura deve alocar parte das suas verbas publicitárias 

para estimular a população a criar mutirões comunitários que visem a fiscalização dos 

estoques, dos medicamentos e de materiais necessários aos atendimentos 

emergenciais nas unidades de saúde. 

- Publicar os repasses do estado e da união: O projeto consiste em também alocar 

verbas publicitárias para disponibilizar para a população o conhecimento sobre os 

ingressos e atrasos no recebimento dos recursos disponibilizados para a gestão de 

saúde no nosso município. 

- Garantia de acesso a saúde metal: O projeto prevê a implantação de centros de 

atenção psicossocial naquelas áreas do município onde estão mais concentrados os 

casos de crianças e adolescentes que precisam de assistência pelo uso abusivo de 

álcool e drogas e prevenção em caso de depressão e suicídio. 

- Adicional salarial por difícil acesso: os servidores que se deslocam para áreas remotas 

do município ou que apresentam elevados indicadores de violência, teriam direito a 

uma gratificação salarial cujo valor seria objeto de debate democrático em respeito ás 

realidades orçamentárias.  

- Saúde para todos: Garantir que nenhum LGBT deixe de receber um atendimento 

médico adequado em função da sua orientação sexual ou identidade de gênero. 

-Melhoria nas estruturas físicas: O poder público deve se empenhar para garantir a 

reestruturação física dos nossos postos de saúde e lutar junto as outras esferas do 

governo para garantir a transferência de recursos para o bom funcionamento das 

UPAS que serão responsáveis pelos atendimentos de média complexidade no 

município 

 

 

Segurança 

 

Infelizmente nossa capital apresenta a mais elevada taxa de homicídios cometidos 

contra negros, jovens com idade inferior a 16 anos, homossexuais, travestis e 

transexuais. Ostentamos também taxas vergonhosas de feminicídio em nossas 

periferias. Os sucessivos governos estaduais insistem em tratar o problema 

fortalecendo os mecanismos de repressão enfatizando as ações policiais. Embora não 

seja da competência dos municípios o planejamento e ação em segurança pública, 

entendemos que a Prefeitura pode fazer muito mais no sentido de garantir uma 

convivência mais harmônica entre as pessoas garantindo o redescobrir do bem estar 

na ocupação dos espaços públicos, o que a longo prazo, aumentará sensação de 

segurança possibilitando uma cidade pacífica e reaberta para os encontros.] 

 



- Valorização dos servidores da guarda municipal melhorando as condições salariais, 

realizando concurso público e oferecendo melhores condições de trabalho. 

-Integração da guarda municipal como os órgãos de segurança do estado: esse modelo 

pressupõe que os agentes da guarda municipal possam desempenhar o papel de 

polícia comunitária, atuando em proximidade com a população nos bairros mais 

violentos. Como esses agentes não possuem a atribuição de atuar na repressão ao 

crime, deveremos criar um aplicativo de internet para que eles possam transferir em 

tempo real informações que são obtidas nessas comunidades para os aparatos 

policiais repressivos. Deste modo, a guarda municipal atuaria de modo fortalecido nas 

ações de inteligência. 

- Ressocialização dos egressos no sistema prisional: Nos últimos anos o nosso país 

optou praticamente de forma exclusiva pelo modelo punitivo de coibição da violência 


