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APRESENTAÇÃO 

Este Programa de Governo vem atender às exigências da Justiça Eleitoral 

Brasileira quando do registro das candidaturas à Prefeitura da Capital, neste pleito de 

2016, e é resultado de inúmeras discussões onde participaram membros e simpatizantes 

do PSOL de João Pessoa e militantes de diversos segmentos dos movimentos sociais, 

todos conhecedores dos problemas da cidade a partir da vivência individual e coletiva 

em seus respectivos espaços de atuação, o que resultou neste documento, que funciona 

também como instrumento pedagógico para candidatos, militantes do PSOL e diversos 

outros segmentos. A mais recorrente colocação durante esse processo de construção 

coletiva foi à elaboração de uma carta-programa para uma gestão municipal que 

efetivamente priorize o que é essencial, a dignidade humana, e isso só é viável com 

participação popular numa gestão horizontalizada e pelo direito de todo cidadão e 

cidadã à cidade. 

Tomando como base o formato das “Diretrizes Gerais para o Programa de 

Governo das Eleições 2016” e o diálogo com os diversos setores da sociedade, segue 

abaixo o detalhamento de parte do que realizaremos na Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, isto porque o diálogo não se esgota com este Plano que é apenas um ponto de 

partida, ele será permanente e necessário com a participação de todos os atores e 

sujeitos, durante todo o período de governo. Assim sendo, estruturamos este Programa 

de Governo, trazendo os seguintes tópicos: I. PRINCÍPIOS GERAIS; II. 

OBJETIVOS GERAIS; III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS; e IV. AÇÕES 

IMEDIATAS DO GOVERNO 

 

 

 

http://seeklogo.com/psol-50-logo-176404.html
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I – PRINCÍPIOS GERAIS 

Em João Pessoa, afirmamos que o programa de governo do PSOL estará focado 

na democracia e na dignidade humana.  

Na República, o Poder emana do povo. A estrutura de Governo em João Pessoa 

vive, há décadas, à sombra da velha política. O Governo do PSOL, sempre em diálogo 

com a população, buscará de todas as formas fazer valer a República em nosso Estado. 

A única forma de impedir o aparelhamento do Município por um determinado setor 

econômico e/ou político é garantir a modernização da estrutura de Governo, estabelecer 

a cultura do diálogo e da transparência, respeitar as Leis e devolver as Políticas Públicas 

para as pessoas que aqui vivem; esses elementos são urgentes para que possamos viver, 

de fato, em um Regime Democrático de Direitos, pondo definitivamente um ponto final 

no autoritarismo e no jogo de interesses impregnados na estrutura estatal. Direitos e 

participação direta da população nas decisões de governo, este é o clamor das ruas! 

Nesse sentido, seguem as diretrizes gerais de governo: 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 Todos os atos de governo terão ênfase na dignidade humana, a igualdade social e 

na garantia da manutenção dos direitos; 

 A garantia do direito de propriedade deve estar subordinado à garantia dos 

direitos sociais e dos direitos fundamentais do ser humano; 

 O interesse público deve ser colocado acima de qualquer interesse privado ou 

particular; 

 Os serviços públicos devem ser executados por servidores públicos concursados, 

sem terceirizações e sem precarizações do trabalho na administração pública; 

 A transparência na gestão  pública e a publicidade dos atos de governo são 

elementos de prevenção da corrupção e serão marcas do governo; 

 O governo terá como função construir mecanismos de participação popular no 

âmbito do município. 

 Nos conflitos sociais o governo assumirá a defesa das classes trabalhadoras e os 

interesses específicos dos mais pobres. 
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III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Os Princípios e as Diretrizes deste Programa garantirão a inversão da lógica 

orçamentária do governo de João Pessoa. É inadmissível, nos dias de hoje, um gestor 

priorizar ampliar o orçamento como o da Comunicação e diminuir o da Cultura, da 

Juventude Esporte e Lazer, da Secretaria das Mulheres e Desenvolvimento Humano, da 

Educação Infantil, da Segurança Pública, entre tantas outras áreas.  A estrutura das 

Secretarias precisa ser revista. A reestruturação das Secretarias será debatida com a 

população, desmanchando de vez a política dos acordos e seu “toma-lá-dá-cá”; os 

demais cargos comissionados, após o devido enxugamento, serão ocupados por 

servidores/as de carreira de cada área e escolhidos/as entre seus pares. 

A participação popular na administração pública será a marca do governo do PSOL. 

Entre muitas prioridades, destacamos: 

 

* Realização de concurso público, observada a necessidade de preenchimento de 

vagas na administração municipal. 

* Criar um sistema de avaliação do desempenho de cada órgão público pelos seus 

usuários. 

* Criação de um fórum permanente de diálogo com os servidores públicos. 

* Melhor estruturar os órgãos de fiscalização e controle do Município com o 

objetivo de acompanhar a execução do orçamento público. 

* Criação de mecanismo de participação da população com o objetivo intervir e 

acompanhar todas as etapas do orçamento público, elaboração, execução e 

fiscalização. 

 

B. MOBILIDADE URBANA 

 O PSOL entende essa ampla pauta e a necessária inversão que garanta a ocupar 

harmônica dos espaços urbanos, observando as seguintes prioridades: 

 

 Criação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 
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 Educação – a sociedade tem que ser informada e educada para entender que 

a prioridade é do pedestre, bicicleta, transporte público e, por último, 

automóveis e motos; 

 Elaboração de projetos para padronização de calçadas nas vias públicas, com 

vistas a melhorar o trânsito de pedestres, principalmente aqueles com 

qualquer tipo de limitação na mobilidade, como pessoas idosas, deficientes, 

mulheres grávidas, crianças e outros;  

 Padronização das paradas de ônibus e suas respectivas calçadas, a fim de 

melhorar a utilização dos mecanismos de acesso aos ônibus por pessoas com 

deficiência e idosos; 

 Criação de ciclovias para viabilizar o uso de bicicletas como alternativa de 

transporte para o cotidiano; 

 Fim do monopólio dos transportes de massa; 

 Ampliação das linhas de transportes urbanos (ônibus), para contemplar a 

necessidade da população, exigindo das empresas a utilização de veículos 

com maior conforto e segurança;  

 Faixa exclusiva para ônibus em todos os corredores da cidade; 

 Criação do sistema modal de integração; 

 Ampliação do sistema de monitoramento e controle do tráfego; 

 Planejar a cidade para os seres humanos, com mais sustentabilidade e  menos 

automóveis e motos; 

 

C. EDUCAÇÃO. 

 

 Pensar a educação de forma ampla, entendendo que o município deve cuidar 

e proteger as crianças, desde a sua concepção que envolve o período de 

gravidez (transversalidade com a saúde), ingresso nos CREIS e ensino 

fundamental. 

 Criação de um projeto de educação para o município, que contenha um plano 

político-pedagógico consistente e que vislumbre um futuro digno para 

crianças, jovens e adultos. 
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 Valorização dos profissionais da educação, priorizando a melhoria dos 

salários e as condições de trabalho nas escolas e CREIS. 

 Transformar todas as escolas em escolas de tempo integral, possibilitando 

que todas as crianças passem o dia na escola tendo acesso à educação, 

esporte, cultura, lazer e cidadania; 

 Garantir Formação continuada dos profissionais da educação atrelada as 

necessidades reais dos trabalhadores; 

 Faremos um forte investimento em laboratórios de informática reestruturar 

os que já existem, acesso a internet que de fato funcione e corpo técnico 

especializado para que os estudantes também tenham acesso a essa 

fundamental ferramenta na educação atual; 

 Fortalecimento dos conselhos comunitário escolar para envolver a 

comunidade na participação da vida escolar dos filhos e nos cuidados com a 

escola. 

 Criação de hortas comunitárias nas escolas 

 Criação de farmácias vivas (transversalidade com as práticas integrativas). 

 

D. SEGURANÇA 

 

 A violência é fruto direto das desigualdades do país, portanto, como primeira 

ação, trazemos o fortalecimento das políticas de geração de emprego e renda, 

como forma de reduzir as condições propícias à violência e a conseqüente 

criminalização da pobreza. 

 Mapeamento das áreas de maior índice de criminalidade para efetivação de 

inversão de prioridades no sentido de alocar recursos para execução de obras 

e implementação de serviços. 

  Elaboração de Plano Municipal Integrado de Segurança Pública, que 

contemple questões transversais como Educação, esporte, lazer, tendo como 

foco as políticas voltadas para crianças e adolescentes, com vistas à 

prevenção desse segmento com drogas. 

 Melhoria da estrutura da Guarda Municipal e da Defesa Civil, inclusive das 

questões salariais dos servidores desses órgãos. 
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 Instalação de câmeras de monitoramento em áreas críticas. 

 Aumento do efetivo da guarda municipal através da realização de concurso 

público. 

 Recuperação dos espaços públicos; 

 Iluminação pública adequada (substituição gradativa das lâmpadas 

convencionais pelas lâmpadas de LED que são mais eficientes e tem menor 

consumo de energia); 

 Dialogar com outros setores da gestão municipal para integrar ações de 

prevenção à violência: Secretarias da Educação, Diversidade Humana, 

Saúde, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

E. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

 

 As políticas públicas para a juventude devem estimular e valorizar as múltiplas 

dimensões culturais, artísticas e esportivas que atendam às demandas desse 

segmento. 

 

 Realizar um diagnóstico na cidade de João Pessoa com vistas a elencar as 

demandas da população em relação às práticas de esporte e lazer; 

 Estabelecer diálogos permanentes com as entidades que promovem ações 

voltadas para o esporte e lazer no Município, tornando-os parceiros da gestão 

pública; 

 Revitalizar/requalificar espaços/equipamentos que favorecem a vivência de 

práticas voltadas para o lazer e esporte para Juventude e demais gerações; 

 Estimular a população a ocupação/uso dos espaços e equipamentos da Cidade 

para prática de esporte e lazer; 

 Valorização e requalificação do Centro Histórico, local para onde convergem 

jovens de todos os bairros da cidade; 

 Melhoria das condições físicas dos Centros da Juventude; 

 Buscar parcerias com as esferas Estadual e Federal na implementação de 

políticas públicas de esporte e lazer permanentes à população; 
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 Implementar uma política pública de esporte e lazer  permanente em diferentes 

bairros de João Pessoa, em especial àqueles que possuem um alto índice de 

vulnerabilidade social, oferecendo diferentes linguagens que compõe os 

interesses culturais da Juventude e da população de forma geral; 

 Garantir materiais necessários para o desenvolvimento da Política Pública de 

Esporte e Lazer da Cidade; 

 Articular junto à câmara de vereadores um projeto de lei que crie uma política 

pública de Esporte e Lazer de Estado, com vistas a permanência de ações do 

setor e criação de cargos para abertura de concurso público; 

 Fortalecer as práticas esportivas e de lazer desenvolvidas no município de João 

Pessoa; 

 Assegurar a formação continuada aos trabalhadores de Esporte e Lazer do 

Município; 

 Provocar a intersetorialidade entre as demais secretarias da gestão pública como 

também setores da sociedade civil para promover ações voltadas ao esporte e 

lazer nos territórios; 

 Criar um sistema de monitoramento e avaliação da gestão pública a fim de 

acompanhar o desenvolvimento das ações, com vistas a continuidade ou 

reordenamento da política pública de esporte e lazer; 

 Formular parcerias com as Universidades através de projetos de extensão, 

estimulando a formação acadêmica dos estudantes. 

 

F. MEIO AMBIENTE 

 

 Melhoria da estrutura da Secretaria do Meio Ambiente. 

 Colocar em prática o Plano Municipal da Mata Atlântica. 

 Educação ambiental nas escolas. 

 Promover revitalização dos rios que abastecem a cidade, com recuperação da 

mata ciliar, desassoreamento, ações de educação ambiental nas comunidades 

ribeirinhas, monitoramento e autuação das empresas que jogar dejetos no 

leito dos rios.  

 Manutenção das unidades de conservação, dos parques. 
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 Criação do horto florestal para suprir o viveiro de plantas nativas na 

produção de mudas. 

 Projeto de arborização da cidade, substituindo as espécies invasoras tão 

nocivas ao meio ambiente, por espécies da Mata Atlântica. 

 Criar condições para solucionar os problemas sociais e ambientais 

decorrentes do manejo dos resíduos sólidos, incentivando a criação de 

grupos de cooperativas para reaproveitamento de produtos recicláveis. 

 Promover ações permanentes de educação ambiental em todos os setores da 

gestão no sentido de diminuir o consumo desnecessário de energia, papel, 

insumos e outros. 

 

G. RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA 

 

 Revisão dos contratos de concessão das empresas que fazem a limpeza 

urbana de João Pessoa. Enquanto durar esta política de concessão para 

serviços de limpeza urbana, somente serão contratadas as empresas que 

comprovarem todas as obrigações legais trabalhistas dos seus empregados, 

que obedeça às normas de segurança do trabalho, sobretudo no que se refere 

à jornada de trabalho, e as condições gerais de trabalho para quem 

desempenha da função de coletar lixo doméstico urbano. 

 Todos os bairros da cidade devem ser cobertos pela coleta de resíduos com a 

mesma regularidade. 

 

H. POLÍTICA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 Considerando que 27,76% da população de João Pessoa possui algum tipo de 

deficiência (permanente ou temporária) ou mobilidade reduzida, enfatizamos a 

importância de implementação de algumas ações, tais como: 

 

 Criação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Pessoas com 

Deficiência. 
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 Aplicação da Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência que 

prevê questões como acessibilidade, que também deve contemplar o direito à 

saúde, educação, moradia, trabalho, cultura, turismo e lazer, 

esporte/paradesporto.  

 Adoção de medidas relacionadas à mobilidade no que diz respeito ao 

transporte de qualidade e acessível e a segurança como direitos básicos. Isto 

inclui o projeto arquitetônico da cidade como um todo, qualificação dos 

profissionais dos transportes urbanos, criação de serviço de transporte 

gratuito, destinado às pessoas com deficiência com alto grau de dependência. 

 

I. SAÚDE 

 

 POLÍTICAS DE SAÚDE 

 Defesa radical de um SUS público, gratuito, de qualidade para todos e todas, 

completamente estatal, pondo fim aos contratos com entes privados na 

gestão indireta de serviços públicos, por meio de programa de transição que 

não reduza a assistência ao povo. 

 ACESSO E ATENÇÃO À SAÚDE 

 

 Fortalecimento da atenção básica com descentralização de equipes de saúde que 

estão distantes de seus territórios; 

 Qualificação da resolutividade de exames de análises clínicas e de imagem e 

aumento do acesso à especialistas através de melhoria dos Centros de Atenção 

Integral à Saúde; 

 Melhoria do Acolhimento aos usuários levando em consideração o respeito às 

suas condições sociais, sem discriminação de gênero, raça/etnia e sexualidade; 

 Criação de novos equipamentos e serviços de saúde em todos os seis Distritos 

Sanitários, fortificando a autonomia de cada um deles de acordo com as 

necessidades epidemiológicas e da população, tais como Centros de Atenção 

Psicossocial, Centros Especializados de Reabilitação, Centros de Práticas 

Integrativas e Complementares, Centros de Convivência e Cultura, Equipes de 

Serviços de Atenção Domiciliar, de Academia da Saúde; 
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 Criar o programa Consultório na Rua no em João Pessoa, promovendo 

estratégias de real integração dessas equipes às equipes de USF, e a articulação 

de rede com equipes da RAPS, serviços de especialidades, serviços de Urgência 

e Emergência, e serviços da Assistência Social.  

 

 TRABALHO NA SAÚDE 

 

 Reorientação do Processo de Trabalho das equipes de Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) para contemplar dimensões clínicas e pedagógicas no 

suporte às Equipes de Saúde da Família (ESFs) superando o atual modelo 

centrado na dimensão administrativa de caráter fiscalizador e punitivo sobre os 

trabalhadores das ESFs; 

 Abertura de Concurso Público para o setor Saúde por ser uma reinvidicação e 

demanda histórica no município de João Pessoa; 

 Fortalecimento da atuação dos Agentes Comunitários de Saúde com Educação 

Permanente; 

 Melhoria da articulação das Redes de Atenção à Saúde, Sistemas de Referência 

e Contra-referência com pactuações e decisões com participação dos 

trabalhadores e usuários do SUS. 

 

 PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL 

 

 Fomento à criação de Conselhos Locais de Saúde, com participação direta dos 

usuários, que de maneira ascendente eleja os Conselhos Distritais e o Conselho 

Municipal de Saúde, superando o atual formato rígido de indicações e 

aparelhismo da atual gestão; 

 Construção democrática das Conferências Locais, Distritais e Municipais de 

Saúde, com transparência e organização das votações e ampla divulgação de 

seus relatórios e deliberações. 

 Incentivo e ampliação da participação popular na condução da implementação 

das Políticas de Equidade no âmbito da saúde(População Negra, LGBTT e de 
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Comunidades Tradicionais), sempre dialogando na perspectiva da 

transversalidade. 

 

 TRANSVERSALIDADE NA SAÚDE 

Saúde Mental e Luta Antimanicomial 

 

 Firmamos posição totalmente contrária às Comunidades Terapêuticas, uma vez 

que não ofertam respostas de saúde adequadas à população e que estão na 

contramão do processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira e da Luta 

Antimanicomial; 

 Fortalecer a Atenção à Saúde Mental na Atenção Básica através da defesa da 

transversalidade da Redução de Danos e da promoção de cidadania no cuidado à 

saúde na Estratégia Saúde da Família; 

 Defender priorização da abertura e qualificação de leitos psiquiátricos em 

Hospitais Gerais e gradualmente desmontar o financiamento público à 

manicômios privados;  

 Defender a realização de avaliações e vistorias (PNASH) nos hospitais 

psiquiátricos para fechamento gradual de todos os leitos em instituições 

manicomiais, com concomitante ampliação da RAPS, especialmente Serviços 

Residenciais Terapêuticos; 

Práticas Integrativas e Complementares e Promoção da Saúde 

 

 Ampliação dos Centros de Práticas Integrativas em Saúde (PICS) para todo o 

território do município de João Pessoa, incentivando articulações intersetoriais 

com associação de moradores, cooperativas de reciclagem, hortas comunitárias, 

grupos de cultura popular; 

 Reconhecimento e incentivo à incorporação das PICS nas Equipes de Saúde da 

Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

 Criação de Farmácias Vivas que ofereçam assistência social farmacêutica às 

comunidades, que tenha suporte ao cultivo de plantas medicinais, 
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processamento, manipulação, e distribuição em toda a Rede Assistencial do 

SUS; 

Saúde da Mulher, Violência Obstétrica, Doméstica e de Gênero 

 

 Acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade e que as 

políticas de saúde da mulher não sejam destinadas apenas às questões 

reprodutivas, mas também às formas de prevenção de DST’s, atenção básica, 

violência contra a mulher, saúde mental, entre outras. A APS contemplará as 

especifidades da mulher não-heterossexual; 

 Apoiar e ampliar ações destinadas ao reconhecimento do direito de decisão das 

mulheres pela interrupção da gravidez tendo como objetivo a legalização do 

aborto, e garantir e ampliar o acesso aos serviços de aborto nos casos previstos 

em lei; 

 Ampliação dos centros públicos para parto normal; 

 Criar políticas de educação sexual e reprodutiva específicas para mulheres, 

visando o empoderamento sobre o próprio corpo e a prevenção de gestações 

indesejadas e DST’s, e garantindo a informação e o direito aos métodos 

contraceptivos na atenção primária. Promover atenção especial às adolescentes; 

 Defender a criação e o fortalecimento de equipamentos sociais para as mulheres 

em situação de violência de gênero e doméstica, contemplando as questões de 

raça/etnia, orientação sexual e portadoras de deficiência. 

Equidade e Saúde da População Negra, LGBTT e de Comunidades Tradicionais 

 

 As ESF contemplarão a diversidade sexual, de identidade e gênero e as 

diferentes formações e concepções de família, incluindo atendimento 

humanizado e não estigmatizante à pouplação LGBT, bem como educação 

continuada com capacitação técnica de profissionais para todas as formas de 

atendimento em atenção primária a essa população; 

 O poder público, através de discussões e ações, promoverá a despatologização 

das identidades trans e travesti para que as cirurgias de redesignação sexual, 

acesso à hormonioterapia e mudança de nome das pessoas trans e travestis sejam 
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feitas sem a necessidade de laudos médicos, ou seja, apenas a partir da 

solicitação da pessoa interessada; 

 Articulação com a Rede de Atenção à Saúde Psicossocial, contemplando 

necessidades de LGBT, como sofrimento causado por barreiras à variabilidade 

de gênero e de orientação sexual; depressão, ansiedade e suicídio em 

adolescentes (especialmente travestis, mulheres transexuais e homens trans); 

drogas prevalentes e específicas entre gays e bissexuais; automutilação genital; 

violência LGBTfóbica; 

 Defender a efetivação da Política Nacional de Saúde da População Negra; 

 Criar programas para sensibilizar e capacitar profissionais da área da saúde, 

inclusive os gerentes das unidades, para atender adequadamente a população 

LGBT. 

 

J. DIVERSIDADE HUMANA  

POLITICA PARA AS MULHERES - SAÚDE 

 Humanização dos profissionais e serviços.  

 Educação continuada para os profissionais de saúde para melhor conhecer as 

especificidades do conjunto de demandas das mulheres na saúde. 

 Legalização/descriminalização do aborto, uma questão de saúde pública. 

 Ampliação das redes de atenção psicossocial 

 Amamentação digna e segura em qualquer espaço; criação de salas para 

amamentação na rede pública e privada. 

 Combate ao HIV/AIDS – campanhas sobre a importância do uso de 

preservativo. 

 Atendimento humanizado às mulheres transexuais. 

 Combate ao câncer de mama, maior e melhor acesso à informação e às políticas 

de prevenção. 

 

POLÍTICA PARA AS MULHERES – EDUCAÇÃO 

 

 CREIs e educação infantil como direito das crianças e como possibilidade de 

engajamento produtivo das mães; 
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 CREIs com horário estendido; 

 Debate de gênero nas escolas; trabalho contínuo sobre o respeito à mulher e à 

diversidade humana; 

 Promoção da igualdade de gênero – empoderamento das mulheres em todos os 

níveis de ensino; 

 Campanhas de combate à violência contra as mulheres e de enfrentamento à 

cultura do machismo; 

 Investimento de 10% em educação, conforme meta prevista no PNE 2014/2024. 

 

POLITICA PARA AS MULHERES – SEGURANÇA/MOBILIDADE 

URBANA/MORADIA 

 

 Melhoria do Centro de Referência de Atendimento à Mulher e implantação de 

novas unidades. 

 Casa de acolhida provisória para mulheres 

 Reordenamento dos locais de paradas de ônibus para locais bem iluminados e de 

fácil acesso. Flexibilizar os locais de parada de ônibus no período noturno (para 

desembarque) 

 Prioridade às mulheres nos programas de habitação e de geração de emprego e 

renda 

 

POLITICAS PARA LGBT 

 

 Campanhas de combate à violência (física, moral, psicológica) contra LGBTs. 

 Criação de programas e projetos contra a LGBTfobia em todas as esferas da 

administração. Esta política de ação afirmativa exige sensibilização e formação 

de gestores, funcionários públicos de setores diversos da administração e da 

educação, formação continuada da(o)s professora(e)s para desconstruir a cultura 

do preconceito contra a comunidade LGBT nas escolas, formando cidadã(o)s 

conscientes. 

 Criação de novos Centro de Referência LGBT, de acordo com a demanda do 

segmento. 

 

K. RELAÇÕES RACIAIS 
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 Destacamos alguns itens da vida social por onde se expressam as relações raciais 

em João Pessoa e na Paraíba, que necessitam urgentemente se transformar em políticas 

públicas, a fim de enfrentarmos os complexos problemas relacionados à raça e etnia, 

quais sejam: 

 

 O racismo e a ideologia racista é algo que persiste, apesar da resistência que tem 

garantido alguns avanços. Nesse sentido, é necessário um olhar atento aos cinco 

campos da vida social que representam o conjunto de demandas da população 

negra: direitos, educação, trabalho, segurança e saúde. Tomando como eixo a 

base legal vigente, temos a Constituição Federal de 1988, Lei 7.716/89 – Lei 

Caó, Leis 9.639/03 e 10.645/08, Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial, 

Resolução Municipal 002/07, que protege o/a cidadã/o da violência racial e pune 

os agressores. Essa base legal precisa ser conhecida e aplicada.  

 Capacitação dos Agentes públicos de todas as esferas no que se refere à base 

legal vigente sobre raça e etnia, a fim de que, cada um possa ser agente 

multiplicador em seus respectivos campos de atuação. Ações de sensibilização, 

formação e qualificação com vistas à implantação de políticas de combate ao 

racismo institucional. 

 Garantir a aplicação das Leis 10.639/03, 11.645/08, que instituíram o ensino da 

história e cultura afrobrasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino 

fundamental, como importante instrumento de afirmação da identidade da 

população negra e indígena e como oportunidade para se recontar a história. Esta 

política de ação afirmativa exige sensibilização e formação de gestores, 

funcionários públicos de setores diversos da administração e da educação, 

formação continuada da(o)s professora(e)s. 

 Formulação de políticas, programas e projetos voltados para a inclusão no 

mercado de trabalho, que garanta a efetiva igualdade de oportunidades à 

população negra, estimulando a mesma ação no setor privado. 

 Políticas de combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 

 Políticas de combate à discriminação e às demais formas de intolerância às 

religiões de matriz africana. 
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 A população negra do país e de João Pessoa passam por um doloroso processo 

de extermínio. Implementação de ações que freiem esses altos índices de morte 

da população negra jovem. 

 Desmilitarização das polícias. 

 A população negra está exposta a situações diferenciadas de adoecimento, com 

maiores chances de exposição a certas doenças, como é o caso da Anemia 

Falciforme. Implantação de política publica que contemple de forma efetiva e 

eficaz, o aspecto etnicoracial  da política de saúde. Nesse sentido, propomos a 

criação de um comitê técnico de saúde da população negra que atenda às 

diversas demandas desse segmento em relação ao sistema único de saúde, SUS.  

 

L. HABITAÇÃO 

 

 Implantação dos preceitos legais no que se refere à Função social do imóvel  e 

da propriedade prevista na CF. 

 Programa de habitação popular, construção de quinze mil casas. 

 Programa de habitação para servidores públicos municipais. 

 Prioridade nos programas de habitação às populações sem teto. 

 Desapropriação de imóveis abandonados  para fins de ocupação. 

 Realização de mediação entre os agentes financeiros do programa Minha Casa, 

Minha Vida e os mutuários inadimplentes, a fim de que não percam seus 

imóveis neste momento de crise econômica. 

  Aluguel social para famílias que vivem em áreas de risco. 

 


