
Diretrizes para a elaboração do Programa de Governo Participativo 
da Coligação Juiz de Fora vale a pena/PT-PV. 

Reacender a esperança, derrotar o atraso e construir uma Cidade mais humana, mais 
generosa e mais feliz.  

O texto abaixo é uma referência que a Coligação Juiz de Fora Vale a pena/PT-PV irá utilizar para 
a elaboração do programa de governo – que se dará de forma participativa e abrangente 
ouvindo os mais diversos setores da sociedade juiz-forana para sua construção. 

Para a elaboração de nosso programa, iremos trabalhar a partir de um eixo articulador e quatro 
eixos principais, que se desdobrarão em diversos temas de grande importância e interesse de 
nossa sociedade. Assim, teremos o seguintes eixos de elaboração modelo: 

EIXO ARTICULADOR 

Desenvolvimento Local Sustentável e 
Transição Ecológica para a sociedade do Século XXI 

 
O processo da Transição ecológica 
 
A Transição Ecológica é um processo – não um fim – no qual o setor público busca superar a 
crise climática, promovendo adaptações para gerar maior qualidade de vida dos seres humanos, 
a manutenção dos biomas propondo alternativa, a transição para modos de produção menos 
poluentes, o fortalecimento da participação social na tomada de decisões e uma economia de 
baixo carbono. Nela, o conceito de sustentabilidade está fundamentado na capacidade de 
sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Isso quer dizer que além de garantir a 
saúde natural do planeta, é estrutural também o cuidado com as relações pessoais e sociais. A 
normalização do autoritarismo, do racismo, do machismo, da xenofobia e da LGBTfobia, 
demonstra que a qualidade das relações humanas precisa ser encarada na formulação de 
políticas públicas, a fim de promover uma nova consciência, alicerçada no respeito pela vida 
humana com toda sua diversidade, na vida natural, no convívio em sociedade, na democracia, 
empatia e afetividade humana. 

Eixo 1 - Participação Popular Cidadã e Controle Social 

Participação popular cidadã e controle social são conquistas obtidas a partir de demandas dos 
movimentos sociais e outros setores da sociedade organizados em torno da luta por direitos e 
melhores condições de vida. A Constituição Federal de 1988, marco destas conquistas 
democráticas, estabelece os princípios de participação da sociedade na elaboração, gestão e 
controle social das políticas públicas. 

Eixo 2 - Desenvolvimento Urbano e Rural nos Municípios e Direito à Cidade 

A melhoria das condições de vida da imensa maioria da população brasileira que vive nas cidades 
passa pelo combate e redução significativa das desigualdades, em especial as disparidades de 
renda e pelo direito à cidade. 



 
Direito à moradia digna dotada de saneamento básico - água encanada, rede de esgoto, coleta 
de lixo, drenagem das águas pluviais. Direito ao deslocamento seguro, com o sistema viário 
priorizado para as viagens por transporte coletivo, a pé ou de bicicleta. Direito a equipamentos 
públicos de cultura, lazer, educação, saúde nas cercanias da moradia. Acesso à equipamentos 
públicos em qualquer lugar da cidade, sem discriminação ou constrangimento. Direito à água 
limpa nos rios e córregos, a respirar sem poluição atmosférica, à convivência sem poluição 
sonora. Direito a áreas verdes em proporção suficiente para atender a todas as pessoas.  

Eixo 3 - Políticas Sociais e a Realização de Direitos 
 
Nossas políticas e nossos projetos de sociedade estão voltados à justiça social e a garantia de 
liberdade para todos. Por isso somos um partido que defende o socialismo democrático. A 
Coligação Juiz de Fora Vale a pena/PT-PV entende que a garantia de direitos, por meio da 
realização de políticas sociais, é essencial para diminuir os efeitos das desigualdades estruturais 
produzidas pelo capitalismo e melhorar a vida das pessoas. Ao mesmo tempo é preciso 
contribuir para que construam consciência crítica sobre as razões das injustiças bem como dos 
projetos políticos que a sustentam.    
 
Assim, definimos políticas sociais como sendo um conjunto de concepções, objetivos e ações de 
governo, realizadas em áreas específicas voltadas à garantia de direitos estabelecidos 
constitucionalmente ou mesmo sua ampliação em atendimento de necessidades sociais em 
diversos campos. Fazem parte das responsabilidades do governo, seus marcos legais são 
estabelecidos pelos parlamentos em nível nacional, estadual e municipal a partir da Constituição 
Federal. Além disso, os governantes municipais, tendo consciência plena ou não disso, ao 
apresentarem propostas, abraçam conceitos e definem para quem vão governar: se para a 
maioria do povo ou para minorias, se vão defender direitos ou privilégios.   

Eixo 4 - Gestão Democrática, Ética e Eficiente. 
 
A Coligação Juiz de Fora Vale a pena/PT-PV irá assegurar, em sua experiência de governo, a 
primazia do Estado na condução das políticas públicas, para isso será necessário investir em 
tornar a Prefeitura capaz para realizar o planejamento e a gestão das políticas públicas, criando 
canais de participação na sua formulação, monitoramento e controle social.  
 
Essa tarefa é ainda mais importante na conjuntura atual em que o governo federal tem 
trabalhado obstinadamente na implementação de uma agenda de Estado Mínimo, que tem 
como resultado a redução de políticas públicas fundamentais para a população brasileira, 
especialmente os mais pobres. A extinção dos espaços de participação social, conselhos, 
comitês, fóruns representa um ato deliberado de autoritarismo que se soma ao desrespeito a 
constituição e aos demais poderes numa ameaça permanente a democracia.   
 
Assinalamos que o Programa de Governo Participativo da Coligação Juiz de Fora Vale a pena/PT-
PV é um processo em construção que buscará incorporar temas e proposições apresentadas 
pela população da cidade em um democrático mecanismo de debate e escuta. 
 



Todavia, apresentaremos abaixo como referência para esse diálogo uma mensagem à cidade de 
Juiz de Fora com uma rápida análise sobre o momento político e econômico em que se dará as 
eleições de 2020. 
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