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APRESENTAÇÃO 

 onde o sonho se transforma em realidade 

O Programa PSOL por uma Petrópolis solidária, popular e dos bairros 

é o resultado de uma construção coletiva de cidade, que busca unir a visão 

e a prática política junto da capacidade técnica, objetivando uma gestão da 

cidade de Petrópolis por meio da participação democrática e uma 

cidadania ativa. Neste documento apresentamos uma síntese do 

conhecimento e das experiências de militantes, especialistas e gestores que 

imaginam uma cidade melhor para todas e todos. Procuramos ouvir o 

conjunto da sociedade, para entender como a nossa sociedade 

petropolitana é diversa e plural.  

No contexto marcado pela perda de direitos e avanço das pautas 

neoliberais, resgatar a ideia de solidariedade no nosso programa é 

fundamental.  Um Estado e um governo solidário rompe com a ideia de que 

para ter direitos é necessário consumi-los, comprá-los. A solidariedade e a 

reciprocidade resgatam aquilo que é público, o que é bem comum. Nós do 

PSOL temos lado, é o lado da trabalhadora e do trabalhador. O programa é 

popular porque é voltado para aquelas/aqueles que diariamente produzem 

a riqueza do nosso município. O olhar para os bairros/territórios tem como 

propósito romper a visão de que Petrópolis é apenas o centro histórico. É 

nos bairros que a vida acontece. Um bairro bem assistido, com saúde, 

educação, lazer, cultura, emprego e saneamento básico é o pontapé inicial 

para mudanças e transformações do nosso município.  

Nosso Programa está calcado em objetivos claros e realistas, 

dispostos entre pequenos parágrafos de contextualização, que indicam os 

caminhos e ideias que defendemos. Pretendemos manter um diálogo 

aberto e constante com a população de Petrópolis, garantindo que a nossa 

gestão será popular e democrática. Nosso Programa em Movimento é a 

síntese dos mais diversos anseios populares, para indicar onde a gestão 

pública deve investir recursos de forma racional e eficaz. Neste sentido, 
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definimos algumas prioridades e compromissos para orientar nossa prática 

durante os anos de 2021-2024. 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Pelo direito à cidade 

Uma gestão participativa é fundamental para o desenvolvimento de um 

município. Instituir gestões democráticas na prefeitura, na câmara 

municipal, nas escolas e conselhos é a chave para construção para a 

consolidação de uma democracia, seja ela representativa ou participativa. 

É necessário romper com o aparelhamento da esfera pública para fins 

eleitorais e qualquer forma de indistinção entre o público e o privado, que 

resulta em casos de corrupção, clientelismo e fisiologismo.  

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

☼ PROMOVER a igualdade de gênero e o acesso igualitário de homens e 

mulheres à administração pública, assim como desenvolver políticas 

públicas para o combate às práticas machistas, à violência de gênero e a 

todas as formas de discriminação contra a mulher; 

☼ PROMOVER a igualdade racial e o acesso igualitário de todas as etnias à 

administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o 

combate às práticas racistas, à violência racial e a todas as formas de 

discriminação contra qualquer etnia; 

☼ PROMOVER os direitos LGBT e o acesso igualitário da população LGBT à 

administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o 

combate às práticas lesbo/homo/bi/transfóbicas, à violência 

lesbo/homo/bi/ transfóbica e a todas as formas de discriminação contra a 

população LGBT; 

☼ GARANTIR a laicidade do Estado, em todas as suas instâncias e, em 

particular, na educação pública, a não ingerência das igrejas nas políticas 

públicas, a liberdade de crença e de não-crença e o pleno exercício dos 
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direitos de todas as comunidades religiosas, assim como dos ateus e 

agnósticos, sem discriminação ou privilégios de qualquer tipo; 

☼ PROMOVER os direitos das comunidades tradicionais e a valorização da 

memória dos territórios, combatendo o preconceito e a discriminação 

cultural; 

☼ AUDITAR os contratos e procedimentos operacionais de concessões 

municipais que apresentem indícios de não cumprimento satisfatório das 

condições de legalidade, moralidade, razoabilidade, equilíbrio econômico 

financeiro, eficiência e publicidade dos contratos e dos atos decorrentes 

desses contratos; 

☼ AMPLIAR as formas de orçamento participativo e de consulta a 

população sobre as demandas do município; 

☼ CRIAR os comitês de bairro, como célula principal de ação e intervenção 

da população, promovendo a descentralização e qualquer forma de 

personalismo e clientelismo nas feitorias do poder público;  

☼ VALORIZAR e estimular os servidores públicos na participação das 

decisões do governo municipal. 

☼  RESPEITAR o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e garantir ganho real 

nos reajustes salariais anuais dos servidores municipais 

☼  REALIZAR novos concursos públicos, baseados em constantes estudos 

técnicos no quadro funcional da administração;  

☼  EXTINGUIR 50% dos Cargos Comissionados, priorizando a progressão, a 

promoção e o enquadramento dos servidores do quadro permanente, 

assim como a valorização das Funções Gratificadas;  

☼ ASSEGURAR a incorporação das Funções Gratificadas e Cargos 

Comissionados através de revisão no PCCS,  

☼ AUDITAR a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis 

(COMDEP) e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes 

(CPTrans);  
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☼  CRIAR as Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura;  

☼ ESTRUTURAR a Procuradoria do Município, protegendo suas 

prerrogativas, sua autonomia institucional, ampliando seu quadro de 

servidores – extinguindo todos os seus cargos comissionados, com exceção 

do Procurador-Geral;  

☼ REALIZAR censo previdenciário no INPAS e iniciar a política de segregação 

de massa, em que o município assume a folha de pagamento dos 

aposentados até um determinado ano, além de repassar uma quantia 

mensal ao INPAS para cobrir atual rombo orçamentário. Enquanto o INPAS 

possa pagar os aposentados a partir do ano posterior ao assumido pelo 

Município;  

☼ DESCENTRALIZAR o atendimento e os serviços da Prefeitura, através de 

subsecretarias em todos os distritos e núcleos administrativos pelos bairros 

– junto aos Centros de Cidadania, reorganizando as funções no quadro de 

servidores, sem a necessidade da criação de novos cargos, regulamentando 

a atuação dos Agentes Regionais e envolvendo a população efetivando os 

comitês comunitários de participação;  

☼ REFORMULAÇÃO do Centro Administrativo da Prefeitura de Petrópolis, 

priorizando a desconcentração e a informatização dos processos 

administrativos, assim como a facilitação do acesso por parte da população.  

☼ FORTALECER o Processo Seletivo de Estagiários, valorizando o 

envolvimento dos estudantes com a administração pública, através de 

formação permanente, da garantia de dignidade na execução de seus 

estágios e na ampliação das bolsas auxílio. 

☼ CRIAR a Ouvidoria dos Bairros, o Portal da Transparência e Participação 

Popular, e o Manual do Cidadão e cidadã Petropolitano, informando sobre 

direitos, assessorando projetos populares, aceitando propostas, consultas, 

petições e dialogando através de telefone gratuito, páginas na internet, 

redes sociais, aplicativos, publicações, informativos diários e outros canais;  
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☼ GARANTIR em lei que todos os conselhos municipais tenham maioria 

absoluta da sociedade civil, vedando também, de forma clara, que o poder 

público possa presidir os mesmos;  

☼ FORTALECER a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

(COMDIM) e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

☼ IMPLEMENTAR o IPTU Progressivo – objetivando uma arrecadação mais 

justa; além da isenção de IPTU para idosos, na forma da lei, assim como 

qualquer outro mecanismo que garanta uma carga tributária mais justa. 

☼ CONSOLIDAR os programas de renegociação da dívida ativa, revisar as 

concessões de incentivos fiscais e estruturar a fiscalização tributária;  

 

JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL  

ecologia urbana, soberania alimentar e direito dos animais 

A promoção da Justiça Socioambiental através de um modelo de gestão 

participativa do planejamento urbano que considere o papel do município 

de Petrópolis dentro da dinâmica socioambiental da Região Serrana bem 

como sua proximidade da Zona Metropolitana constitui a base para o 

presente programa. O município deve ser administrado a partir de um 

programa que contemple a relação entre os diferentes territórios, suas 

bases naturais, características sociais e memórias comunitárias. É 

necessário ter um plano integrado que respeite o meio ambiente, as 

culturas locais, a soberania alimentar e a matriz socioeconômica de cada 

região.  

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

 

☼ ELABORAÇÃO de um Plano Municipal de Justiça Socioambiental, 

mapeando-se os principais conflitos socioambientais do município, 

considerando a ocupação do espaço urbano, rural e unidades de 
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conservação e a partir daí estabelecendo-se propostas de linhas prioritárias 

de ações transformadoras. 

☼ DESOCUPAÇÃO de áreas de risco com medidas para realocar as famílias 

que moram nestas áreas, conduzidas de forma participativa, priorizando-se 

os interesses das populações. 

☼ INSTITUIÇÃO de um Plano Municipal de Recursos Hídricos que 

contemple a despoluição, a proteção e a gestão do uso de Rios e nascentes 

existentes em seu território, bem como a mitigação de riscos ambientais e 

o planejamento de situações de emergência, envolvendo as comunidades 

do entorno nas políticas de preservação e recuperação ambiental da região 

bem como os respectivos comitês de bacias. 

☼ ELABORAR estudo de oferta de recursos hídricos para nortear o 

planejamento urbano e descentralizar o sistema de abastecimento de água 

regulamentando soluções locais coletivas e criando mecanismos de 

combate à desigualdade de acesso à água;  

☼ REFORMULAR o sistema de tratamento de esgotos de forma a assegurar 

a progressiva implementação das ligações domiciliares à rede coletora de 

esgoto de forma segregada; 

☼ ESTABELECER metas para a progressiva implementação de uma política 

municipal de Lixo Zero baseada no conceito dos 3 Rs (Redução, 

Reaproveitamento e Reciclagem), na coleta seletiva e compostagem, 

voltada para a limpeza urbana e a destinação adequada dos resíduos sólidos 

do município, bem como a promoção da segurança e a saúde dos(as) 

trabalhadores e a valorização dos catadores de resíduos sólidos. 

☼ INSTITUIÇÃO de um Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional que fomente modelos sustentáveis de agricultura e produção 

de alimentos, especialmente através da capacitação e incentivo a 

agroecologia familiar orgânica e sistemas agroflorestais, bem como do 

incentivo a organização e manutenção de hortas comunitárias 

agroecológicas nos espaços urbanos e periurbanos ociosos do município. 

☼ ACOMPANHAMENTO permanente da secretaria de Agricultura, 

Abastecimento e Produção e da secretaria de Saúde junto aos agricultores 
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do município. A orientação será centrada: 1) redução do uso de agrotóxicos 

e estimulo à agricultura familiar; 2) Exames contínuos visando a prevenção 

do câncer de pele e outras doenças provenientes do uso do agrotóxico. 

☼ IMPLEMENTAR um sistema de fiscalização e monitoramento da 

qualidade dos alimentos oferecidos nas grandes feiras convencionais e nas 

redes de supermercado do município. 

☼ INTRODUZIR nas escolas/creches e na administração pública a coleta 

seletiva. A proposta é estimular a “cultura da coleta seletiva”, como ação 

contínua, a primeira forma de repensar a relação homem e natureza. 

☼ REPENSAR a coleta de lixo no município, valorizando a segurança e a 

saúde dos (das) trabalhadores(as).  

☼ INSERÇÃO da educação ambiental, nos termos estabelecidos pela PNEA, 

na política educacional municipal como tema interdisciplinar, presente nos 

projetos político-pedagógicos das escolas municipais.  

 ☼ CRIAÇÃO de Programa de incentivo a Educação Ambiental não formal e 

nas escolas particulares, estaduais e federais, priorizando-se o 

estabelecimento de parcerias com movimentos sociais e demais órgãos da 

administração pública nas esferas estadual e federal.  

☼  RIGIDEZ nos protocolos de licenciamento ambiental, coibindo obras 

danosas, mitigando impactos e comprometendo os empreendimentos que 

se alocarem na cidade;  

☼  MODERNIZAR a captação e a destinação do lixo no município, 

principalmente organizando a coleta nos bairros, reformulando o Aterro 

Sanitário de Pedro do Rio e retomando o serviço de coleta e 

encaminhamento de entulho;  

☼  CRIAR o Sistema Municipal de Reciclagem, retomando a coleta seletiva, 

fortalecendo as cooperativas, criando núcleos e usinas de reciclagem nas 

comunidades, gerando emprego e renda, além de material para a 

construção civil, manutenção viária e insumos agrícolas;  
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☼  CRIAR o projeto Gari Comunitária em parceria com as associações de 

moradores nas comunidades; 

☼  CONSOLIDAR e atualizar legislações a nível municipal sobre o uso 

racional da água, principalmente por parte dos órgãos públicos e na gestão 

dos recursos hídricos por parte das concessionárias;  

☼  REALIZAR estudo técnico sobre a real situação do tratamento de água e 

esgoto na cidade, revisando as taxações e fiscalizando o trabalho das 

concessionárias;  

 ☼ EXECUTAR o Plano Municipal de Saneamento Básico, priorizando a 

ampliação de biodigestores pelos bairros, assim como a expansão e a 

manutenção das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e das Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs);  

☼ REALIZAR estudo sobre os 7 cemitérios da cidade, melhorando a 

infraestrutura, humanizando o atendimento e assegurando a dignidade;  

☼  INSTITUIR o Plano Municipal de Paisagismo, inventariando nossos 

jardins, parques e espaços verdes, ampliando as áreas arborizadas, as áreas 

de convívio – como os parklets - zelando por sua manutenção e 

incentivando a criação de hortas comunitárias e telhados verdes. 

Comprometendo os órgãos públicos, as empresas prestadoras de serviço 

do município e garantindo incentivo fiscal aos prédios e moradias que 

aderirem ao plano;  

☼  ELABORAR  estratégias sustentáveis de prevenção e de combate aos 

deslizamentos e outros desastres em Petrópolis, através de ações e 

intervenções nos locais de possível risco, como reflorestamentos;   

☼  AMPLIAR a arrecadação do ICMS Verde através de todos os critérios e 

potencializando a preservação de nossas áreas protegidas;    

☼  CRIAR os agentes mirins, jovens e comunitários de desenvolvimento 

sustentável, que receberão bolsa auxílio para monitorar, avaliar e propor 

iniciativas ambientais e de qualidade de vida nos bairros da cidade;  
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☼  FOMENTAR a economia solidária e o convívio próspero, através de 

iniciativas como o Banco do Tempo, mediação de conflitos e dos índices de 

Felicidade Interna Bruta;  

☼  ICENTIVAR, financiar, ampliar e publicizar a produção de produtos 

orgânicos em Petrópolis;  

☼ GARANTIR que 100% (cem por cento) das hortaliças e frutas da merenda 

escolar venham da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 

petropolitano;  

☼ FUNDIR as pastas Meio Ambiente e Defesa Civil como estratégia de 

articulação de medidas preventivas e protetivas. Assegurando a defesa da 

vida como um todo, não permitindo que as recorrentes tragédias sejam 

naturalizadas; 

☼ COMBATER o transbordamento dos rios, prevenindo enchentes, e outros 

problemas decorrentes em saúde pública através da dragagem, 

despoluição e replantio nas margens dos rios;  

☼ CRIAR sistema de escoamento da água da chuva através da criação de 

piscinões e manutenção permanente dos bueiros e sistemas de captação 

de água pluvial da cidade;  

☼  INSTITUIR o Fundo Municipal de Ações Preventivas e Emergenciais ao 

Meio Ambiente, assegurando recursos para as possíveis tragédias e 

calamidades junto ao Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;  

☼ MODERNIZAR, expandir e automatizar os equipamentos de 

monitorização de chuvas, já que atualmente Petrópolis conta com 73 

(setenta e três) pluviômetros em auxílio ao Sistema de Alerta e Alarme 

existente;  

☼  FORTALECER e expandir a capacitação de servidores públicos, entidades 

da sociedade civil e comunidade escolar junto aos Núcleos Comunitários de 

Defesa Civil, com os seguintes temas: Conceitos básicos e ações de Proteção 

e Defesa Civil, Ciclo de Redução de Riscos de Desastres (RRD), Educação 

ambiental e proteção ao Meio Ambiente; Atitudes preventivas na 
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ocorrência de chuva forte, o que fazer frente ao pré/pós-desastre, Sistema 

de alerta e alarme, Abrigos temporários; Prevenção a queimadas, 

Extintores de incêndio, e Plano de Ação e Segurança Escolar (Passe);  

☼ OTIMIZAR, em caso de tragédias ou calamidades, a integração e a 

melhoria dos protocolos de acionamentos das agências envolvidas para 

reabilitação dos locais afetados, assim como a recuperação das áreas 

afetadas, e o apoio as pessoas atingidas, com a finalidade de prevenir 

futuros desastres.  

☼ INSTITUIR o Conselho Municipal de Proteção Animal, como responsável 

pela elaboração da Política Municipal de Defesa e Proteção Animal que 

estipule a criação de um fundo municipal próprio;  

☼ ESTRUTURAR a Coordenadoria do Bem-Estar Animal (COBEA), através da 

compra de equipamentos e ampliação dos recursos humanos necessários 

para a efetividade de sua ação preventiva, fiscalização e monitoramento 

quanto aos direitos dos animais;  

☼ COMPROMETER o Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Civil 

como  

☼ CRIAR mecanismos de controle na reprodução dos animais de rua, de 

forma planejada e efetiva. Garantindo a esterilização contínua e 

organizada, baseada em estudos técnicos, com o envolvimento dos 

protetores dos animais, das comunidades e dos profissionais veterinários e 

da saúde;  

☼ ESTABELECER ações de conscientização no âmbito da defesa, proteção e 

do bem-estar animal junto aos equipamentos da saúde. Disponibilizando, 

de forma itinerante, profissionais da saúde animal para suporte à 

população, fortalecendo o caráter preventivo da saúde pública relacionada 

ao bem-estar animal;   

☼ CRIAR um plano de proteção dos animais silvestres em Petrópolis, em 

consonância com o futuro Código Ambiental e as legislações e órgãos 

estaduais e federais, pensando urgentemente medidas protetivas para as 

capivaras da Avenida Barão do Rio Branco;  
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☼  INCENTIVAR a criação de um centro de triagem e reabilitação animal e 

apoiar às feiras de adoção realizadas pelos grupos de protetores dos 

animais, organizando um calendário e fornecendo os meios necessários 

para suas realizações; 

 

MOBILIDADE URBANA 

tarifa zero e integração modal 

O direito à cidade é um tema de extrema importância não só em Petrópolis, 

mas em todo o Brasil. A imobilidade urbana dificulta o acesso de 

trabalhadores, estudantes e turistas na cidade. O número excessivo de 

carros e motos no município, para além das questões do consumismo, 

revela a precarização do transporte coletivo, como também o alto custo 

para se locomover. Segundo dados do DETRAN/RJ, em janeiro de 2020, 

haviam em Petrópolis 177.148 veículos licenciados, entre carros, motos, 

ônibus e caminhões. No que tange ao transporte individual, são registrados 

117.551 carros e 26.938 motos.  

 Vamos gerar condições para a população de Petrópolis poder escolher o 

transporte coletivo e/ou alternativo como prioridade. Quando pensamos 

em maneiras alternativas de transporte, somos levados a refletir sobre o 

meio ambiente, saúde e educação. Garantir o acesso à cidade e a 

mobilidade urbana é pensar em uma Petrópolis mais inclusiva e menos 

excludente. Propomos uma cidade com menos carros e estacionamentos e 

com mais bicicletas e transporte coletivo. Para que isso aconteça, 

estabelecemos algumas prioridades iniciais, que serão aos poucos 

ampliadas com outras sugestões. 

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 
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☼ AVALIAR e INSTITUIR o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, 

planejando as medidas e ações de organização do tráfego, do transporte 

público e acesso à cidade; 

☼ VALORIZAR os profissionais que prestam o serviço de transporte no 

município, eliminando qualquer forma de dupla função (motorista-

cobrador), priorizando a saúde e a qualidade de vida do(a) trabalhador(a); 

☼ REFORMAR os pontos de ônibus e terminais rodoviários, com o objetivo 

de estabelecer o conforto dos(as) usuários(as), seja na questão dos acentos, 

banheiros, proteção do frio e da chuva; 

☼ PROPOR a ampliação dos ônibus e de transportes alternativos (vans, 

Kombis) no período noturno, principalmente nos intervalos que antecedem 

os chamados “corujões”, visando atender trabalhadores e estudantes; 

☼ CONSULTAR centros de pesquisa de mobilidade urbana, juntamente com 

ciclistas, esportistas e trabalhadores que utilizam bicicleta, para que se 

repense e amplie a ciclofaixa na Rua Barão do Rio Branco, como também a 

implementação ciclovias no centro, bairros e distritos; 

☼ ESTABELECER metas através de estudos para garantir infraestrutura de 

suporte para ciclistas no município, como bicicletários cobertos, guarda-

volumes, chuveiros/ vestiários e equipamentos de manutenção; 

☼ INCENTIVAR o uso de bicicletas e do transporte público no município, 

visando melhorar a mobilidade urbana e o direito de ir-vir; 

☼ GARANTIR o direito dos (as) portadores de necessidades especiais e 

idosos (as) em transitar com segurança através de rampas e do nivelamento 

de ruas e calçadas. 

☼ AMPLIAR as vagas exclusivas de estacionamento para portadores de 

necessidades especiais, idosos(as), além de incluir gestantes e lactantes. 

☼ GARANTIR a manutenção do “passe livre” para os (as) estudantes de 

escola pública, além da meia passagem para os demais estudantes. 
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☼ REVER as concessões, os contratos e licitações das empresas que 

oferecem o serviço de transporte no município, visando a redução de custos 

e serviços que não estão sendo oferecidos; 

☼ REVER a concessão da empresa que presta serviço dos estacionamentos 

públicos, afim de coibir a “Indústria da Multa” e os preços abusivos. 

☼ INTERVIR junto a ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestre) sobre 

a concessão da CONCER, no que diz respeito a prestação de serviço e dos 

preços abusivos cobrados no pedágio. 

☼ REVER o sistema de ouvidoria e denúncia, estimulando a democracia 

participativa, para que casos de insegurança, não cumprimento de 

itinerários ou ausências de horários cheguem ao poder público para a 

tomada de providencias cabíveis; 

☼ ESTIMULAR a participação da população no Conselho Municipal de 

Transporte, promovendo uma escuta ativa dos(as) usuários(as); 

☼ REVISAR a política tarifária do transporte público, permitindo a criação 

de um sistema tarifário diferenciado e que atenda a realidade de cada 

localidade, bairro ou rua; 

☼ APRESENTAR um estudo sobre a viabilidade de uma empresa de 

transporte público gratuito, atendendo inicialmente locais que carecem de 

serviços de transporte e que necessitem do mesmo para trajetos curtos e 

direcionados. 

☼ REAVALIAR o gerenciamento dos estacionamentos rotativos, facilitando     

o uso dos parquímetros e melhorando o atendimento;  

☼ TRAZER os ônibus de graça para Petrópolis, através da iniciativa da Tarifa 

Zero, criando linhas troncais gratuitas, discutidas com a população, que 

funcionem 24h por dia e que atravessem o município. Adaptando o modelo 

da cidade de Maricá-RJ, criando o Fundo Municipal de Transporte Público, 

estimando receita da cota-parte do IPVA e absorvendo recursos oriundos 

das multas, e outras arrecadações, de infrações de trânsito e dos tributos 

pagos pelas empresas concessionárias e permissionárias do transporte 

público.  
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☼ REAVALIAR a legalização das vans e outras formas de transportes 

alternativos;  

☼ DIALOGAR com os taxistas e motoristas de aplicativos sobre melhorias 

em segurança e outras iniciativas; 

☼ EXPANDIR os BRTs (corredores de ônibus) e, em vias comuns, viabilizar 

recuos para os ônibus, a garantindo de fluidez do tráfego;   

☼AUDITAR os contratos e as planilhas de custos das empresas 

concessionárias e permissionárias do transporte público em Petrópolis. 

Abrindo a caixa preta dos aumentos desproporcionais das tarifas e 

retomando a organização do sistema de transporte público ao poder 

público;  

☼ ESTABELECER tarifas proporcionais aos percursos das linhas e aprimorar 

o sistema de GPS para monitoramento dos trajetos dos ônibus através de 

aplicativo;  

☼ REORGANIZAR as linhas da madrugada, os corujões, consultando a 

população;  

☼ AMPLIAR as linhas de ônibus nas comunidades, combatendo os atrasos 

e as superlotações;  

☼ APOIAR os trabalhadores rodoviários, combatendo qualquer tipo de 

abuso ou perseguição;  

☼ EXPANDIR o bilhete único, reorganizar os terminais rodoviários e garantir 

acompanhamento simultâneo das linhas de ônibus, por aplicativo e outros 

meios de informação.  

☼ REALIZAR  estudo que implemente o traffic calming, isto é, medidas que 

acalmem o trânsito, como demarcação de prioridades, reprogramação de 

semáforos, alteração nos limites de velocidades, instalação de mobiliário, 

ações educacionais e informativas, aumento de sinalização, etc.;  
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 ☼ CRIAR dinâmica específica de trânsito nos arredores de escolas e centros 

de educação infantil, garantindo a segurança dos alunos e evitando 

congestionamentos.  

 

 

SAÚDE  

gestão democrática, qualidade no atendimento e valorização profissional 

A Constituição Federal de 1988 incorporou uma concepção de 

seguridade social como expressão dos direitos sociais inerentes à cidadania, 

integrando saúde, previdência e assistência. Assimilando proposições 

formuladas pelo movimento da Reforma Sanitária Brasileira reconheceu o 

direito à saúde e o dever do Estado, mediante a garantia de um conjunto 

de políticas econômicas e sociais, incluindo a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), universal, público, participativo, descentralizado e integral. 

No entanto, inovações institucionais, descentralização, participação 

social, consciência do direito à saúde, formação de trabalhadores e 

tecnologias convivem, contraditoriamente, com o crescimento do setor 

privado, segmentação do mercado e comprometimento da equidade nos 

serviços e nas condições de saúde. Entre os obstáculos destacaram-se a 

diminuição do financiamento federal, as restrições de investimento em 

infraestrutura e a gestão do trabalho. 

Ainda há muito que fazer para tornar o SUS universal e público, bem 

como para assegurar padrões elevados de qualidade. Seus maiores desafios 

são políticos, pois supõem a garantia do financiamento do subsistema 

público, a redefinição da articulação público-privada e a redução das 

desigualdades de renda, poder e saúde. 

Logo, o PSOL Petrópolis reconhece a saúde como um direito da 

cidadania e um bem público e não como uma mercadoria ou moeda de 

troca político-partidária. Propomos encarar os grandes desafios que 

continuam sendo postos para a Reforma Sanitária Brasileira e a 
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consolidação do SUS, enquanto sistema de saúde público, universal, 

igualitário, integral e de qualidade. 

 

 

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

 

☼ PROMOVER auditoria do Fundo Municipal de Saúde verificando os 

valores repassados e utilizados durante as gestões anteriores (promovendo 

assim esclarecimentos sobre os valores repassados referentes à 

capacitação das UPAS e SAMU, por exemplo); 

☼ AMPLIAR o número de centros reguladores visando facilitar o acesso a 

serviços pela população (hoje o paciente necessita se deslocar até a 

unidade reguladora para autorizar certos procedimentos); 

☼ REVISAR os contratos dos prestadores de serviço privados conveniados 

(evitando que haja marginalização dos usuários do SUS em relação aos 

usuários do segmento suplementar); 

☼ AVALIAR a possibilidade de criação de um CENTRO MUNICIPAL DE 

EXAMES COMPLEMENTARES que atenda a demanda da população evitando 

assim que o usuário tenha que se submeter a filas e a horários restritos para 

o atendimento aumentando assim, a oferta de exames e aperfeiçoando a 

capacidade de diagnóstico da rede pública; 

☼ IMPLEMENTAR o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para as diferentes 

categorias da saúde assegurando a isonomia salarial (promovendo o 

pagamento de uma dívida histórica com os(as) trabalhadores(as) em 

saúde); 

☼ CONCLUIR a informatização e integração de toda a rede; 

☼ CRIAÇÃO do CENTRO MUNICIPAL DE BIOESTATíSTICA E EPIDEMIOLOGIA 

que fornecerá dados atualizados sobre o panorama municipal; 
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☼ FORTALECER o Conselho Municipal de Saúde, dando-lhes estrutura e 

capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas 

de saúde; 

☼ AMPLIAR a capacidade dos(as) conselheiros(as) e equipes de saúde para 

a gestão pública da informação e da comunicação em saúde, por meio de 

capacitação e garantia de acesso às fontes de informação, sistemas e 

instituições, assegurando total transparência dos processos de: execução 

orçamentária e financeira; repasse de recursos; transferência fundo a 

fundo; convênios; acordos de cooperação; patrocínios; licitações; cartas-

convite; registro de preço; formas de calcular indicadores epidemiológicos 

e demais estatísticas; além de todas as formas de contrato em serviços de 

saúde; 

☼ DESENVOLVER estratégias de articulação técnica e planejamento 

territorial com outras secretarias, como Cultura, Habitação, Trabalho, 

Educação etc; 

☼ FORTALECER o Programa Brasil Sorridente, garantindo de acordo com as 

bases orçamentárias do Município a cobertura de, no mínimo, 50% da 

população; 

☼ FORTALECER a cobertura populacional do PROGRAMA ESTRATÉGIA 

SAÚDE da FAMÍLIA (hoje em 72%) 

☼ PROMOVER a instalação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

no Município; 

☼ ESTABELECER metas, em acordo com a estrutura orçamentária do 

Município, para garantir a ampliação da rede substitutiva de serviços de 

saúde mental nos bairros com maior demanda: Dispositivos de residenciais 

terapêuticos, CAPS III, CAPSi, CAPS AD, CAPS AD III, Centros de 

Convivência/Cultura, Cooperativas Sociais, Consultórios de Rua, Escolas de 

Redutores de Danos, entre outros; 

☼ ESTABELECER metas, em acordo com a estrutura orçamentária do 

Município, para investir em equipamentos (salas e quartos) que facilitem o 

parto humanizado; 
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☼ INSTITUIR o Plano Municipal de Humanização do Parto, reafirmando  

a importância do parto natural e o combate a violência obstétrica.   

☼ GARANTIR a efetiva aplicação das portarias do Ministério da Saúde do 

governo federal e do Sistema Único de Saúde (SUS) para o processo 

transexualizador, aplicando verbas e desenvolvendo um programa para a 

formação e capacitação de profissionais da saúde, criando unidades de 

atendimento em hospitais públicos do Município e estabelecendo a não- 

patologização das identidades trans e a redução das barreiras burocrático-

administrativas para o acesso a esse direito dentro do âmbito de 

competência da prefeitura; 

☼ GARANTIR, em todos os hospitais públicos do Município, a informação e 

o acompanhamento necessários para a prática do aborto nos casos 

autorizados pela lei, respeitando o princípio de autodeterminação da 

mulher sobre seu próprio corpo; 

☼ IMPLEMENTAR no âmbito municipal os parâmetros estabelecidos pela 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, com o objetivo de 

promover a equidade etnicorracial nas políticas de saúde da cidade; 

☼ PROMOVER cursos de formação sobre as especificidades das minorias 

etnicorraciais, capacitando os(as) servidores(as) e gestores(as) da saúde pra 

lidar com as questões específicas dessa população; 

☼ CONSTRUIR novos métodos de avaliação dos serviços que busquem a 

melhoria dos indicadores de morbi-mortalidade, condições de vida e IDH da 

população-alvo e não apenas indicadores de consumo de procedimentos/ 

tecnologia; 

☼ REESTRUTURAR os sistemas de regulação de leitos visando ampliar a sua 

agilidade e eficácia; 

☼ VALORIZAR os(as) Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de 

Combate às Endemias e Equipes de Saúde da Família, proporcionando reais 

condições de trabalho e formação permanente, e melhores salários;  

☼ IMPLEMENTAR o Programa Melhor em Casa para as pessoas que estejam 

em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu 
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tratamento, através de visitas semanais de equipes multidisciplinares e 

liberação de leitos hospitalares para pacientes que estejam em situações 

mais graves;  

☼ EXPANDIR para toda a rede, de forma fixa, por rodízios e itinerante, 

o atendimento nutricional, dentário e oftalmológico nos Postos de Saúde 

da Família e Unidades Básicas de Saúde; 

☼ HUMANIZAR o atendimento ao(à) usuário(a) através da informação 

nas salas de espera das unidades de saúde, do cumprimento de protocolos 

por parte dos(as) profissionais, do suporte psicossocial e consequente 

liberar vagas nas unidades de saúde de maior complexidade.  

☼ ORGANIZAR a gestão da saúde, integrando de forma efetiva os(as) 

usuários(as), os(as) profissionais, os prestadores de serviços e o Conselho 

Municipal de Saúde, junto das ações, dos programas e das estratégias do 

SUS como um todo: utilizando mecanismos como o e-SUS, o Tele saúde e o 

Prontuário Eletrônico;  

☼ DAR transparência nos gastos e recursos captados nas categorias: 

Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade, Vigilância em 

Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS;  

☼ FORMULAR o Programa Municipal de Atenção ao Câncer, 

harmonizando os serviços de tratamento disponíveis, as instituições 

públicas e privadas da área, informando e acompanhando os pacientes;  

☼ DAR suporte e apoio aos(às) pacientes em hemodiálise no município;  

☼ EXPANDIR a Assistência Farmacêutica, através do funcionamento das 

unidades da Farmácia Popular;  

☼ REQUALIFICAR a Rede de Atenção Psicossocial em Petrópolis, 

fortalecendo os equipamentos CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial), o 

CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Juvenil) e o CAPS adIII (Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), priorizando também medidas como 

o Consultório de Rua e as Repúblicas de Tratamento e Acompanhamento 
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de Álcool e Drogas em contraponto as internações compulsórias ou outras 

medidas agressivas;  

☼ FORTALECER o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 

adquirindo novas viaturas;  

 

 

EDUCAÇÃO 

gestão democrática, autonomia pedagógica e valorização profissional 

A Educação deve ser vista como mecanismo transformador de toda cidadã 

e cidadão. Conseguindo harmonizar formação ética, social, política e 

profissional, através do ensino integral. Mas, para isto, muitos sãos os 

desafios. Primeiro é preciso valorizar os profissionais da educação, envolver 

as comunidades e as famílias no meio escolar, e ter a pauta da educação 

como prioridade na gestão pública. 

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

 

☼ FORTALECER o Conselho Municipal de Educação, dando-lhe estrutura e 

capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas 

de educação; bem como, o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e o 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-

FUNDEB); 

☼ IMPLEMENTAR o Plano Municipal de Educação (PME), definindo 

prioridades para consecução das metas previstas que deverão ser 

executadas pela prefeitura; 

☼ A partir das metas estabelecidas no PME, buscar a progressiva ampliação 

dos recursos destinados à educação; 
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☼ GARANTIR a existência de processos de negociação salarial e de 

melhorias nas condições de trabalho permanentes, reconhecendo e 

respeitando as representações sindicais de cada segmento dos profissionais 

da rede municipal de educação; 

☼ RESPEITAR e aprimorar o Plano de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Pública Municipal de Petrópolis – RJ, sancionado 

através da LEI Nº DE 6.870 de 03 de agosto de 2011, para promover a 

valorização salarial dos profissionais de educação; 

☼ EXECUTAR as metas previstas no PME que prevêem a progressiva 

universalização do atendimento de creches públicas no município; 

☼ INCENTIVAR o aprimoramento acadêmico dos professores, garantindo 

pelo menos uma licença para estudos que coincida com os seis meses 

anteriores à defesa da dissertação e/ou tese, estabelecendo a 

contrapartida de tempo de permanência na rede municipal, proporcional à 

licença concedida, bem como, a participação como palestrante na Semana 

da Educação - organizada anualmente pela Secretaria de Educação – que se 

realize após ao término da licença; 

☼ ESTABELECER parcerias com as Instituições de Ensino Superior, públicas 

e privadas sediadas em Petrópolis, para fomentar o processo de formação 

continuada de professores; 

☼ PARTICIPAÇÃO na gestão pública municipal através de estágios em 

quaisquer das secretarias e/ou fundações de todo e qualquer estudante 

que seja contemplado com bolsas de estudos para formação superior em 

alguma das Instituições privadas do município; 

☼ PROMOVER parcerias com os cursos de licenciatura das diversas 

instituições de ensino superior sediadas em Petrópolis, visando intensificar 

as trocas pedagógicas entre os níveis de ensino; 

☼ GARANTIR vagas em concursos públicos que recomponham os quadros 

efetivos e reflitam o dimensionamento atual da rede municipal de 

educação; 
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☼ EXTINÇÃO das terceirizações e contratos precários priorizando a 

gradativa abertura de concurso público para funcionários da rede municipal 

de educação; 

☼ GARANTIR processos de gestão democrática em toda a rede municipal 

de educação, com eleição de diretores nas escolas e creches e construção/ 

valorização de conselhos gestores de caráter deliberativo nas comunidades 

escolares; 

☼ GARANTIR a laicidade nas escolas da rede municipal de educação, 

resguardando as especificidades das escolas conveniadas de cunho 

confessional; 

☼ INVESTIR na formação de professores e em material pedagógico para 

combater o machismo, a homo/lesbo/bi/transfobia e a discriminação racial 

nas escolas e creches municipais, respeitando e valorizando a diversidade, 

com programas de formação continuada para os profissionais da educação 

visando sua ativa participação na erradicação de todas as formas de 

preconceito; 

☼ INVESTIR na formação de professores e em material pedagógico para 

promover a valorização e o reconhecimento das comunidades tradicionais 

e da herança cultural de matriz indígena e africana nas escolas e creches 

municipais, respeitando e valorizando a diversidade, com programas de 

formação continuada para os profissionais da educação visando sua ativa 

participação no combate ao preconceito e à discriminação contra as 

religiões de matriz africana e as culturas originárias; 

☼ PRMOVER a inclusão e valorização das culturas de matriz africana e 

indígena nos conteúdos curriculares das escolas públicas do município, 

visando a erradicação de todas as formas de preconceito contra elas e a 

valorização de sua contribuição à formação da sociedade brasileira; 

☼ IMPLEMENTAR um processo de avaliação da rede municipal de educação 

centrado na participação da comunidade escolar e na geração de demandas 

sobre o poder público, buscando identificar as necessidades de cada escola 

na formulação de medidas que visem a superação dos obstáculos ao 

processo de ensino aprendizagem; 
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☼ PROMOVER a Autonomia Pedagógica, com a valorização dos Projetos 

Políticos Pedagógicos elaborados por cada unidade escolar, além do fim do 

apostilamento e das avaliações externas, garantindo um currículo mínimo 

e estimulando a capacidade criativa dos profissionais da rede municipal de 

educação; 

☼ ESTABELECER metas, em acordo com a estrutura orçamentária do 

município, garantir 1/3 de planejamento extraclasse para todos os 

professores da rede municipal de educação; 

☼ ESTABELECER metas, em acordo com a estrutura orçamentária do 

município, garantir 30 horas de jornada semanal para os funcionários 

administrativos das escolas e creches da rede municipal de educação; 

☼ IMPLEMENTAR progressivamente a universalização da Educação Integral 

na rede municipal de educação; 

☼ INTEGRAR as políticas de cultura e educação para transformar as escolas 

municipais em pólos de preservação da memória dos bairros e promoção 

da cultura popular, intensificando os intercâmbios com os pólos de cultura 

do município; 

☼ GARANTIR estrutura adequada nas escolas municipais, em especial, a 

definição de uma quantidade máxima de 30 alunos por sala de aula (dentro 

de um plano que garanta a redução progressiva do número de alunos por 

sala de aula), a climatização e adequação acústica das salas de aula, a 

construção (ou reforma) de quadras poliesportivas, a ampliação das 

bibliotecas e salas de informática, bem como o estabelecimento de metas 

para que toda a comida servida nos escolas e creches públicas da rede 

municipal seja produzida a partir dos princípios da agroecologia (livre de 

agrotóxicos, adubos químicos e transgênicos); 

☼ GARANTIR às escolas municipais o acesso aos equipamentos e 

instalações esportivas dos clubes de bairro e integrá-los às estratégias de 

desenvolvimento da educação física e do esporte de alto rendimento; 

☼ GARANTIR equipes multidisciplinares de apoio psicológico e social a 

alunos, familiares e profissionais de educação em toda a rede municipal de 

educação; 
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☼ GARANTIR uma política de vagas para jovens e adultos na rede municipal 

de educação; 

☼ OFERECER educação especial na perspectiva inclusiva, garantindo a 

participação efetiva da família no processo educacional, disponibilizando 

transporte adequado e priorizando a oferta de vagas em unidades escolares 

aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, e/ou 

altas habilidades/superdotação, qualificando professores e funcionários 

com uma capacitação e formação continuada em serviço, implementando 

salas de recursos multifuncionais, mantendo escolas e classes especiais 

para os que necessitem de condições específicas de atendimento que 

impossibilitem a frequência em turmas regulares, garantindo atendimento 

pedagógico nas Classes Hospitalares e oferecendo educação escolar e 

preparação para o trabalho aos maiores de 17 anos, através de ações 

interdisciplinares entre as demais secretarias da prefeitura: educação, 

assistência social, saúde e transporte, etc; 

☼ AUDITAR e verificar a possibilidade de encerramento dos contratos com 

empresas privadas que implementam projetos educacionais na rede 

municipal de educação, dando condições e suporte para que os projetos 

construídos pelos próprios profissionais da rede ou em convênios com 

universidades públicas sejam implementados, respeitando sempre a 

autonomia pedagógica e o Projeto Político Pedagógico de cada; 

☼ FAZER das escolas municipais um centro de convívio nas 

comunidades, através da educação, da formação profissional, do esporte e 

da cultura; 

☼ INSTITUIR o Programa Municipal da Escola Aberta, permitindo que, 

através de parcerias com atletas, profissionais, estagiários e líderes 

comunitários, os moradores possam utilizar o espaço escolar como meio de 

prática esportiva, promoção da saúde e qualidade de vida;  

☼ IMPLEMENTAR o ensino integral, em tempo e conteúdo, em todas as 

unidades da rede municipal de ensino;  

☼ GARANTIR o transporte escolar seja por meio do passe-livre 

estudantil ou através dos ônibus e vans do município;  
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☼ ASSEGURAR merenda escolar de qualidade, com real 

acompanhamento nutricional e suporte permanente as merendeiras e 

cozinheiras das escolas e centros de educação infantil;  

☼ CRIAR programa de expansão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

dos programas de alfabetização;  

☼ AMPLIAR os números de Centro de Educação Infantil (CEIs) nos bairros, 

garantindo turnos variados e merenda de qualidade;  

☼ CRIAR Centros de Educação Infantil para os filhos dos trabalhadores e 

trabalhadoras em grandes polos econômicos, como na Rua Teresa;   

☼ RECONHECER os professores e professoras, e todos os profissionais da 

educação, como os responsáveis pela educação de qualidade. Garantindo 

que os mesmos possam manter vínculos com as unidades de ensino em que 

estão lotados, através de apoio permanente e carga horária justa;  

☼ FORTALECER o Centro de Capacitação em Educação Frei Memória, 

rediscutindo o conteúdo e as disciplinas escolares, e provendo formação 

permanente aos servidores da educação; 

☼ ESTABELECER parcerias com as Universidades para o fomento de 

pesquisas científicas voltadas para o diagnóstico e os problemas do 

município.  
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CULTURA 

além dos espetáculos 

O Plano Municipal de Cultura foi fruto das determinações da I Conferência 

Municipal de Cultura de Petrópolis, realizada em novembro de 2009, que 

promoveu um amplo debate com a participação de coletivos, organizações 

e cidadania, ligados à cultura no município. 

O Plano teve como embasamento as definições da Agenda 21 e da 

convenção da diversidade e fundamentou-se para uma prática cultural 

integradora visando a qualidade de vida e o bem-estar social. 

Segundo a nossa constituição, em seu artigo 215, “o Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional; apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais. 

No parágrafo 3º do mesmo artigo é assegurada a defesa e valorização do 

patrimônio cultural brasileiro, a produção, promoção e difusão dos bens 

culturais; a democratização do acesso aos bens culturais e a valorização da 

diversidade étnica regional. 

O Plano foi aprovado pela câmara e sua vigência abrange o período de 2011 

a 2020. Nele constam informações e indicações fundamentais para os 

direcionamentos de uma política cultural consequente. 

Não há como ignorá-lo, uma vez que, como já foi mencionado aqui, foi fruto 

de ampla consulta e de reuniões e demandas da cidadania petropolitana. 

A partir da leitura desse documento e de uma crítica e adequação ao novo 

momento de nossa cidade, pontuaremos alguns itens que achamos 

indispensáveis para um programa de políticas culturais em nossa cidade, 

Petrópolis. 
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PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

 

☼ RESGATAR, revisar e viabilizar a execução do plano municipal de cultura. 

☼ DEMOCRATIZAR e fomentar a política de cultura, descentralizando-a e 

integrando-a com as demais pastas e órgãos da prefeitura. Petrópolis não é 

só o Centro Histórico e a cultura é uma atividade integradora e estratégica. 

☼ SEPARAR administrativa e conceitualmente as pastas da Cultura e do 

Turismo, conforme foi decisão da I Conferência Municipal de Cultura, 

fortalecendo ambas, em suas especificidades, e abrindo possibilidades para 

que funcionem em parceria, circunstancialmente, devido à peculiaridade 

de nossa cidade, com sua história, seus museus, monumentos e 

personagens. 

☼ FORTALECER o Conselho Municipal de Cultura com estrutura e 

capacidade de avaliação, resgatando seu caráter consultor e deliberativo. 

☼ ATUALIZAR o mapeamento sociocultural dos bairros da cidade e suas 

formas de expressão e equipamentos culturais. 

☼ FOMENTAR a implementação de novos equipamentos culturais nos 

bairros e no centro, assim como a manutenção dos já existentes. 

☼ AMPLIAR o nº de editais públicos com recursos municipais, obedecidos 

os critérios já definidos pelo Plano Municipal de Cultura. 

☼ ARTICULAR as escolas com as políticas públicas de cultura, integrando 

cultura e educação. 

☼ TRANSFORMAR as escolas em polos de preservação da memória dos 

bairros e de promoção da cultura popular. 
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☼ PROMOVER as caravanas culturais que em finais de semana percorrerão 

os bairros dando acesso às comunidades para experimentarem as mais 

variadas expressões da diversidade cultural. Essas caravanas, além dos 

artistas já conhecidos e atuantes no Centro Histórico abrirão espaço para 

artistas das comunidades por onde passarem e depois promoverão um 

intercâmbio entre essas expressões e esses bairros. 

☼ CRIAR no espaço do Teatro D. Pedro, um centro de estudos de teatro 

dança e audiovisual, promovendo cursos que qualifiquem atores, 

dançarinos e pessoal técnico, visando à criação de uma Cia. Municipal de 

Dança e outra de Teatro e incentivando a produção local de audiovisual. 

☼ REALIZAR mostras anuais de teatro e cinema autoral 

☼ PROMOVER o mês da música com apresentações em toda a cidade, 

incluindo parques, praças, ruas e teatros. 

☼ INVESTIR na qualificação dos artistas e produtores locais através de 

oficinas, encontros, debates etc. 

☼ PROMOVER uma política cultural voltada mais para os projetos do que 

para os eventos.  

☼ ELABORAR o Programa Agentes de Cultura, financiando artistas locais e 

tendo como contrapartida a difusão do conhecimento através de cursos e 

oficinas nas escolas municipais e comunidades;  

☼ INSTAURAR a Orquestra Sinfônica Jovem de Petrópolis, através de 

parcerias;  

☼ FORTALECER o Coral Municipal de Petrópolis;   

☼ REQUALIFICAR equipamentos cultuais como: Centros Culturais, Salas de 

Cinema, Teatros, Bibliotecas;   

☼ REFORMAR a Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral e o seu 

Arquivo Histórico;  

☼ ORGANIZAR, junto ao segmento audiovisual, calendário fixo de 

Cineclubes comunitários;  
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☼ INSTITUIR a Lei Municipal de Incentivo à Cultura com a finalidade de 

oferecer incentivo fiscal para as pessoas físicas e jurídicas que contribuírem 

com a realização de projetos culturais. Fazendo com que, de forma 

desburocratizada e simples, profissionais, comerciantes e empresários da 

cidade possam doar, investir e patrocinar, através de abatimento no 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, artistas, 

produtores, projetos e ações culturais.  

☼ GARANTIR a realização de eventos culturais e de entretenimento na 

cidade, principalmente no centro histórico, regulamentando legislação 

sonora específica que valorize o convívio e o direito social de manifestação 

culturais – prevenindo os embargos judiciais unilaterais, classistas e 

segregadores;  

☼ ORGANIZAR e fomentar atividades culturais permanentes nas praças e 

largos da cidade durante os finais de semana. Elaborando junto aos artistas, 

moradores e comerciantes locais, apresentações, intervenções artísticas, 

domingueiras e viradas culturais;  

☼ APROVAR o projeto de lei dos Artistas Locais, que obriga a participação 

mínima de 50% (cinquenta por cento) dos artistas locais em eventos 

patrocinados, incentivados ou apoiados pela Prefeitura de Petrópolis;  

☼ CORTAR gastos administrativos da Fundação de Cultura, ampliar 

formas de financiamento e revisar os editais do conselho municipal de 

cultura;   

☼ CRIAR o Microcrédito Cultura fomentando a economia criativa e os 

pequenos e médios empreendimentos culturais;   

☼ INCENTIVAR a adesão ao Vale Cultura junto aos empregadores do 

município.  

☼ RECONHECER , através de lei, como patrimônio cultural imaterial a 

cultura de rua e a arte independente de Petrópolis, realizando, 

conjuntamente com os movimentos culturais, calendário anual de ações e 

eventos do segmento;  
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☼ INCORPORAR a Roda Cultural do CDC no calendário oficial do 

município, garantindo a sua realização semanalmente;  

☼ CRIAR o Paredão Cultural, monumento de arte de rua e independente 

que, mensalmente, envolverá artistas plásticos  

☼ FLEXIBILIZAR a legislação de posturas para a pintura de obras de 

graffiti nos muros da cidade;  

☼ REALIZAR encontro anual de graffiti, nos moldes do Meeting of favela 

(MOF), valorizando nossos artistas e consolidando nossa cidade em 

referência na arte urbana.   

☼ RECONHECER nossa vocação enquanto Cidade arquitetônica, 

garantindo o tombamento e a preservação de construções e fachadas junto 

às suas funções sociais;    

☼ REALIZAR mensalmente, de forma itinerante, o Palco Petrópolis 

abrindo espaço para manifestações e shows de artistas petropolitanos;  

☼ INCORPORAR, como eventos anuais, o Festival de Bandas de 

Petrópolis, a Feira Petropolitana de Literatura e outras iniciativas como 

mostras e festivais de cinema, artes plásticas, etc.;  

☼ RETORMAR como o Carnaval Popular, envolvendo as escolas, os 

blocos e os foliões – pelo centro histórico e distritos;  

☼ PROMOVER a integração entre cultura e saúde mental;  

☼ ABRIR espaço para artistas e agentes culturais das comunidades por 

onde as caravanas passarem, possibilitando um intercâmbio entre essas 

expressões e os bairros;  

☼ CRIAR um interbairro cultural e promover uma cidade viva 

culturalmente;  

☼ CRIAR no espaço do Teatro D. Pedro um centro de estudos de teatro, 

dança e música. Promovendo cursos que capacitem atores, dançarinos, 
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músicos e pessoal técnico, visando a criação de um Cia. Municipal de Dança, 

de Teatro e uma orquestra; 

☼ ATIVAR um Centro de Artes no Parque Municipal de Itaipava voltada, 

principalmente, para a população do 2° e 3° distritos. A ideia é fazer cursos 

e atividades culturais variadas; 

☼ REATIVAR o Centro de Cultura Raul de Leoni com todas as suas salas, 

equipamentos e programações, devolvendo as suas dependências, 

exclusivamente, para a prática cultural; 

☼ OFERECER colônias de férias nas escolas que culminem no carnaval: 

oficinas de reciclagem de lixo para criação... 

☼ FOMENTAR e estimular a comunicação popular: jornais e rádios 

comunitárias;  

☼ GARANTIR espaços para feiras de artesanato com artesãos locais ao 

longo do ano e não só em eventos pontuais;  

☼ BUSCAR recursos, mesmo que próprios do município, para a 

desapropriação da Casa da Morte - junto a Comissão Municipal da Verdade 

e consequente criação do Centro de Memória e Liberdade no local;  

☼ INSTITUIR, por lei, o programa Ruas de Memória, que altere o nome 

de ruas, logradouros e monumentos públicos em respeito ao resgate da 

verdade na história e identidade petropolitana.  

☼ VALORIZAR o Quilombo do Tapera, levando os serviços e políticas 

públicas necessárias para o local, preservando seus costumes e tradições;  

☼ GARANTIR o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas 

escolas municipais;  

☼ CRIAR a Comissão Municipal de Combate à Intolerância Religiosa e ao 

Racismo Religioso – CCIRR;  

☼ FAZER da Festa da Cultura Afro-Brasileira um grande evento da 

cidade, reconhecendo a sua importância, as suas tradições e valores.  
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TURISMO 

Para além do centro histórico 

O turismo é a principal atividade cultural e econômica de Petrópolis. O 

turismo se concentra principalmente na história e da formação de 

Petrópolis a partir do centro histórico. A proposta do programa de turismo 

do PSOL é mostrar que a história de Petrópolis também está nos bairros, 

nos distritos, nas comunidades tradicionais, no meio ambiente, na 

agricultura, nas práticas esportivas e na gastronomia local.  

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS   

 

☼ REVISAR o Plano Municipal de Turismo, “Petrópolis Imperial 2010 – 

2019”, tendo como horizonte a Petrópolis que sonhamos e como base a 

Petrópolis real para além da Imperial, garantindo que os petropolitanos se 

apropriem da própria história, como um patrimônio de todas e todos, para 

aí sim, divulgá-la e preservá-la. Tal revisão deve permitir superar o modelo 

de turismo meramente comercial avançando para uma experiência que 

permita a construção de um novo olhar e uma nova relação dos turistas e 

sobretudo dos(as) petropolitanos(as) com os espaços deste Município tão 

importante para o país, resignificando assim sua história e 

consequentemente sua posição no mundo; 

☼ INCENTIVAR pesquisas sobre a formação das comunidades e sua relação 

com toda a estrutura e desenvolvimento da cidade; 
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☼ GARANTIR a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade 

ao longo de todo o processo de revisão e implantação do referido Plano, 

com o objetivo de integrar as políticas públicas voltadas para o turismo ao 

planejamento socioeconômico, a educação e a cultura da cidade; 

☼ INVESTIR no (grande) potencial de ecoturismo da cidade, monitorando o 

impacto socioambiental sobre os roteiros existentes e mapeando novos 

circuitos; 

☼ CRIAR roteiros turísticos alternativos, integrando e valorizando outros 

bairros que estão fora dos circuitos tradicionais do turismo na cidade, 

inclusive descentralizando as festividades já tradicionais da agenda da 

cidade; 

☼ ESTIMULAR a criação de equipamentos hoteleiros de baixo custo; 

☼ CRIAR uma regulamentação e promover incentivos para hospedagens 

domiciliares e o “cama-e-café”, incluindo os bairros e os distritos nas rotas 

de visitação.  

☼ AMLIAR os programas de apoio à utilização e frequência dos(as) 

petropolitanos(as) aos pontos turísticos da cidade; 

☼ EFETIVAR a ideia de um Museu Vivo nos locais de visitação como o 

Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, A Casa do Colono, a Casa da 

Princesa Isabel, o Palácio de Cristal, o Palácio Rio Negro, a Casa do Barão de 

Mauá e outros; 

 ☼ VALORIZAR e revitalizar os bens públicos através do incentivo a ações 

de "conservação, revitalização e restauração dos espaços públicos 

existentes". 

☼   CRIAR  a secretaria de turismo e o fundo municipal de turismo;  

☼ REALIZAR anualmente o Encontro Petropolitano de Turismo, como 

espaço de discussão anterior as conferências municipais;   

☼ FORTALECER o turismo noturno, garantindo que os visitantes pernoitem 

e aproveitam os atrativos gastronômicos e do entretenimento da cidade;  
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☼ INSTALAR pela cidade totens digitais de informação ao turista e melhorar 

sinalização no trajeto de pedestres e de trânsito;  

☼ EXPANDIR a rede Wi-fi da prefeitura por todo o Centro Histórico e bairros 

com equipamentos turísticos e culturais;  

☼ MODERNIZAR aplicativo de informações da Prefeitura de Petrópolis, 

tanto para o morador como para o turista, com o acompanhamento 

simultâneo de serviços como o de transporte público e de taxistas, eventos, 

centros comerciais e áreas verdes da cidade;  

☼ MELHORAR gestão dos estacionamentos rotativos, priorizando 

medidas educativas e dialogando com os estacionamentos privados para 

melhor acolhimento dos turistas;  

☼ INSTALAR banheiros públicos e outros mobiliários de apoio ao turista;  

☼ DIALOGAR com os Guias de Turismo, assim como os estudantes de 

Turismo, reorganizando a forma de acompanhamento dos turistas em 

Petrópolis.  

☼ INCENTIVAR a elaboração de roteiros turísticos circulares pelos 

bairros da cidade, reconhecendo atrativos históricos, culturais, religiosos e 

gastronômicos;  

☼ GARANTIR presença nas feiras de turismo, nacionais e internacionais, 

apresentando Petrópolis de forma criativa e permanente, consolidando a 

presença da cidade na prateleira dos agentes de viagem, nos aeroportos e 

outros espaços turísticos importantes;  

☼ MELHORAR interação entre os pontos turísticos consolidados, como: 

o Museu Imperial, a Cervejaria Bohemia, a Cervejaria Itaipava, o Parque 

Natural Municipal Padre Quinha, a Catedral, a Casa de Santos Dummont, a 

Casa do Colono, a Casa Stefan Zweig, o Museu de Cera, o Parque Municipal 

Paulo Rattes, etc.;  

☼ APOIAR a visitação a outros pontos turísticos como o Museu das 

Forças Expedicionárias Brasileiras (FEB), o Hortomercado Municipal em 
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Itaipava, as Feiras de Artesanato e outras atrações no centro histórico e nos 

distritos;  

☼ AMPLIAR o calendário anual de grandes eventos para Petrópolis, 

garantindo que em cada mês se tenha ao menos um atrativo, como a 

Bauernfest, o Bunka Sai, a Serra Serata e outras festas tradicionais ou 

folclóricas nos bairros, assegurando a ampla divulgação, a qualidade nos 

serviços e no acolhimento aos turistas;  

☼ EXPANDIR e fortalecer a feira cervejeira Deguste, consolidando 

Petrópolis como cidade cervejeira, criando mecanismos de incentivo aos 

produtores artesanais e ampliando a sua capacidade dentro do turismo 

gastronômico;   

☼ RESGATAR o título de Cidade das Hortências e fortalecer a imagem 

de cidade dos jardins;  

 

SEGURANÇA CIDADÃ 

mediação de conflito e políticas sociais  

 

Pensamos segurança publica através da articulação de diversas políticas 

sociais e econômicas, que promovam a cultura e garantia de direitos 

coletivos e individuais. Somente a disseminação e implantação desta visão 

sobre segurança podem construir uma sociedade mais segura e livre de 

prisões e arbitrariedades cometidas por agentes do Estado, em nome dessa 

almejada “segurança”. A segurança tem que estar na “causa” e não na 

“consequência” dos problemas ocorridos.  

Neste sentido, entendemos que o poder municipal, diferentemente 

daqueles que dizem que segurança é responsabilidade exclusiva do Estado, 

tem muito o que contribuir para a segurança dos cidadãos 

Uma política de segurança democrática, que abranja não só as áreas 

nobres, mas também os territórios onde os índices de violência se mostram 
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persistentes, com intervenções do poder publico, centrada em políticas 

sociais, culturais e educativas.  

 

 

 

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS  

  

☼ IMPLEMENTAR um novo modelo municipal de segurança publica,  com o 

foco na promoção da democracia, na garantia de direitos e na defesa das 

liberdades; 

☼ ARTICULAR a participação popular nas decisões que envolvam a 

segurança dos bairros, através da criação do Conselho Municipal de 

Segurança Publica (CMSP) em diálogo constante com Associações de 

Moradores e outras instituições representativas da sociedade; 

☼ INVESTIR no aperfeiçoamento da produção de dados sobre conflitos 

urbanos, com a organização, integração e sistematização dos bancos de 

dados da Prefeitura, com mapeamento dos locais e tipos de violência com 

maior incidência; 

☼ INVESTIR na melhoria dos espaços públicos, como reformas e 

manutenção de calcadas, praças, parques, iluminação pública e aparelhos 

culturais, principalmente nas regiões periféricas, onde tais acessos sempre 

foram dificultados; 

☼ PROMOVER a reestruturação da Guarda Municipal como órgão público, 

voltado para o controle do tráfego, a vigilância dos próprios municipais e o 

apoio à fiscalização e controle urbano por parte das demais secretarias;  

☼ CRIAÇÃO de um sistema de controle externo da Guarda Municipal, com 

Ouvidorias e Corregedorias, visando que não venham a extrapolar suas 

funções publicas; 
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☼ PROMOVER a reestruturação das técnicas de treinamento da Guarda 

Municipal de acordo com uma formação democrática fundamentada na 

promoção da democracia, na garantia de direitos e na defesa das 

liberdades;  

☼ VALORIZAÇÃO dos servidores da Guarda Municipal, garantindo um plano 

de cargos e salário digno, além de melhores condições de trabalho;  

☼ ARTICULAR em conjunto com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, 

a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil/RJ, o Conselho 

Regional de Psicologia e o Conselho Regional de Serviço Social, centros de 

mediação de conflitos, em substituição às soluções meramente penais;  

☼ ARTICULAR, em parceria com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, 

a Defensoria Pública, o Conselho Estadual de Juventude (COJUERJ), o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), a 

Ordem dos Advogados do Brasil/RJ, o  Conselho Regional de Psicologia e o 

Conselho Regional de Serviço Social, programas que gerem oportunidades 

de formação e trabalho ao jovem infrator, com assistência social e 

psicológica para as famílias envolvidas; 

☼ IMPLEMENTAR programas de prevenção primária para a juventude e 

suas famílias em conjunto com as demais secretarias (programas de acesso 

a atividades culturais e esportivas, educação e qualificação profissional, 

geração de trabalho, emprego e renda, saúde, etc); 

☼ FORTALECER a Guarda Civil de Petrópolis, ampliando e equipando o 

seu efetivo, adquirindo veículos, provendo formação permanente nas áreas 

táticas, técnicas e em direitos humanos;  

☼ RECONHECER a Guarda Civil como instrumento de justiça 

comunitária, através da presença não ostensiva nas comunidades e por 

meio de cursos, roda de conversa e outras ações;  

☼ CONSOLIDAR a atuação dos seus grupamentos e destacamentos, 

principalmente a Ronda Escolar, equipando o Grupo Ostensivo de Trânsito, 

o Grupamento de Proteção Ambiental, da Cavalaria, o Destacamento de 
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Operações com Cães, a importante Ronda Turística e o de Proteção às 

Atividades Municipais;  

☼ RESPEITAR o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Matriz 

Curricular Nacional, o Plano de Hierarquização da Guarda Municipal de 

Petrópolis e os direitos previstos enquanto servidores municipais;  

☼ CRIAR Rondas Comunitárias permanentes, junto de postos fixos e 

móveis de acompanhamento, mediação de conflitos e melhora do convívio 

nos bairros e comunidades;  

☼ REATIVAR e ampliar o sistema de videomonitoramento por toda a 

cidade, de forma fixa e itinerante;  

☼ INSTITUIR programas, metas, protocolos e método de mensuração 

de índices na área. Organizando comitês comunitários de segurança pública 

e identificando o Mapa da Segurança de Petrópolis.  

 

ESPORTE E LAZER 

saúde, cultura e paixão 

 

Vivemos um processo de elitização do esporte que precisa ser enfrentado. 

É preciso apoiar o esporte amador na cidade e criar estruturas e projetos 

para que ele possa se desenvolver. Defendemos políticas na área de 

esporte que promovam a saúde, a cultura e a paixão. Esporte é mais do que 

uma manifestação cultural, é um direito fundamental. 

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

☼ ESTIMULAR o Conselho Municipal de Esporte, dando-lhe estrutura e 

capacidade autônoma de avaliação, consulta e deliberação sobre as 

políticas públicas de esporte; 
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☼ INSTITUIR um Plano Municipal de Esporte, garantindo a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo 

de elaboração e implantação; 

☼ ESTABELECER metas, em acordo com a estrutura orçamentária do 

município, para a progressiva implementação de um programa voltado para 

a construção (ou reforma) de quadras poliesportivas nas escolas da rede 

municipal de educação; 

☼ PROMOVER atividades recreativas de ciclismo para incentivar o uso da 

bicicleta como meio de transporte. 

☼ PROMOVER e apoiar torneios esportivos de nível estadual e nacional na 

cidade para trazer jogadores de fora para conhecer/visitar a cidade. 

☼ FORTALECER o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, com 

representação dos desejos da sociedade civil organizada; membros do 

conselho devem ser da sociedade civil;  

☼ DESTACAR orçamento real para a Secretaria de Esportes e Lazer, 

cumprindo também os valores estipulados pelo Fundo Municipal de 

Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Petrópolis (FUNDEL).  

☼ CRIAR , através de lei, o Programa Bolsa Atleta Petrópolis, com o objetivo 

de patrocinar individualmente atletas de destaque (amadores, 

universitários e profissionais) da cidade de Petrópolis. Provendo bolsa 

auxílio, passe livre no transporte público e acompanhamento diferenciado 

pelos serviços municipais de saúde, assistência social, educação. Os atletas 

terão, além da atuação junto as suas equipes e times, o reconhecimento 

como membros da Equipe Petrópolis e contribuíram com outros projetos 

esportivos como contrapartida;  

☼ INSTITUIR a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte com a finalidade de 

oferecer incentivo fiscal para as pessoas físicas e jurídicas que contribuírem 

com a realização de projetos esportivos. Fazendo com que, de forma 

desburocratizada e simples, profissionais, comerciantes e empresários da 

cidade possam doar, investir e patrocinar, através de abatimento no 
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Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, atletas, projetos e 

ações esportivas.  

☼ INCORPORAR  no Processo Seletivo dos Estagiários da Prefeitura de 

Petrópolis estudantes de educação física, nutrição, fisioterapia e outras 

áreas da saúde e do esporte, para tutoria em ações de promoção da saúde 

nas praças e comunidades, além de suporte para outros projetos 

esportivos;   

☼ AMPLIAR  o calendário dos Jogos Estudantis Municipais (JEM’s) e os 

Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis (JEUP’s), expandindo suas 

competições ao longo, cativando a prática esportiva permanentemente e 

encaminhando os destaques paras os clubes e equipes da cidade.  

☼ RETOMAR com o projeto Rua De Lazer, fechando vias da cidade 

durante os domingos e feriados para a prática esportiva e de lazer;  

☼ VALORIZAR a Copa das Comunidades, expandindo suas atividades, 

envolvendo mais profissionais da área da saúde e englobando mais bairros 

da cidade;   

☼ EXPANDIR e estruturar as quadras poliesportivas, e outros 

equipamentos, pelas comunidades. Oferecendo aulas e práticas 

permanentemente e sistematizando pela cidade os Pontos de Práticas 

Esportivas (PPEs);   

☼ REALIZAR parcerias com os clubes petropolitanos, e com a Liga 

Petropolitana de Desportos, negociando os seus passivos e financiando 

suas atividades através da cessão, e do aluguel, de seus espaços para os 

serviços e políticas da Prefeitura Municipal de Petrópolis: esporte, lazer, 

saúde, assistência social e educação. Reconhecendo o papel social destas 

instituições históricas;  

☼ REFORMAR a Pista de Skate, a Praça Duque de Caxias, formatando 

junto aos skatistas um projeto de revitalização do local e a construção de 

outros espaços para os esportes radicais;  
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☼ REQUALIFICAR o Parque Municipal Paulo Rattes, em Itaipava, como 

um espaço de esporte e lazer, principalmente nos finais de semana. 

Repensando também, através de parcerias, o papel de outros espaços, 

como o Ginásio Poliesportiva da Universidade Católica de Petrópolis e o 

Ginásio do SISEP.  

☼ INCLUIR as pessoas com necessidades especiais em todos os projetos 

e jogos esportivos, oferecendo atenção especial de forma integrada com as 

políticas de saúde, educação e assistência social;  

☼ INCLUIR a pessoa idosa na prática esportiva comunitária, trabalhando 

junto aos seus acompanhamentos e tratamentos nos Postos de Saúde da 

Família (PSFs). 

 

MORADIA 

É um direito. A função social da propriedade 

Historicamente Petrópolis sofre com a falta de uma política habitacional 

efetiva, seja na perspectiva de planejamento urbano ou no campo da 

habitação de interesse social. As vítimas das recorrentes tragédias em nossa 

cidade, muitos dependentes de medidas como o aluguel social, ainda 

esperam por soluções para enfim alcançarem o direito à moradia. Hoje, o 

município consegue viabilizar e incentivar grandes empreendimentos 

imobiliários para as classes mais abastadas, expandindo a especulação 

imobiliária, e ignorando a necessidade urgente do povo. Só uma nova 

política, objetiva e que vá além de promessas, trará dignidade e segurança 

para nossos cidadãos.  

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

☼ INSTITUIR o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), 

combatendo o déficit habitacional e objetivando a produção habitacional, 

a urbanização dos assentamentos existentes, a redução de riscos, a 
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regularização fundiária e a melhoria habitacional, articulando ações com o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – (SNHIS);  

☼ REGULAMENTAR as Operações Urbanas Consorciadas, 

comprometendo através de lei específica as contrapartidas sociais das 

grandes empreiteiras e dos grandes empreendimentos imobiliários 

privados, obrigando repasses proporcionais ao Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (FMHIS), cotas solidárias e outros 

mecanismos.  

☼ CONSTITUIR programa municipal de moradia popular, que realize, 

independente do estado e da união, ações como: indenização, compra 

assistida, obras e construções de unidades habitacionais (agrícolas e 

urbanas) em menor escala e o aluguel social como medida temporária. 

Requalificar as casas que hoje estão interditadas e restabelecendo os seus 

moradores. Sempre assegurando que as pessoas assistidas pelas 

modalidades do programa possam escolher onde querem morar;  

☼ DESAPROPRIAR terrenos e construções a serviço da especulação 

imobiliária;  

☼ MAPEAR necessidades de infraestrutura nos bairros, realizando 

obras e intervenções urgentes nas servidões, escadarias, rampas e 

contenções;  

☼ FORMAR equipe permanente para o suporte e a orientação técnica 

nas obras particulares realizadas nas comunidades. Ampliando a 

capacidade de fiscalização do Núcleo de Fiscalização de Obras Particulares 

(NUCIF) e de regularização por parte da prefeitura, evitando a construção 

irregular, resguardando as legislações de planejamento urbano, a 

preservação ambiental e a defesa civil;  

☼ INSTITUIR o Cartão Morar Bem, financiando, através de convênios e 

parcerias, a compra de materiais de construção para as obras 

acompanhadas pela equipe técnica da prefeitura.  
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☼ PLANEJAR calçadas largas nos bairros, como foi feito no Centro, 

permitindo a constituição de uma infraestrutura de serviços públicos (luz, 

água, esgoto e etc) para a população;  

☼ Drenagem dos solos através do calçamento em paralelepípedos;  

☼ CONSTITUIR um escritório modelo na Prefeitura para orientar a 

população em suas obras particulares (ligado à academia – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo);  

☼ CRIAR  Subprefeituras nos grandes bairros, com acesso aos serviços 

públicos; 

 

PLANEJAMENTO URBANO 

pelo acesso e o direito à cidade 

O desenvolvimento da cidade está relacionado aos limites impostos pela 

infraestrutura, logística e outros instrumentos ligados ao planejamento 

urbano. Defendemos uma cidade moderna, democrática, descentralizada e 

que desconcentre serviços e políticas públicas, garantindo a interação plena 

entre os distritos, bairros e o centro histórico.  

 

PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

☼ ATUALIZAR o código de posturas, o código de obras e a lei de uso, 

ocupação e parcelamento do solo  

☼ EFETIVAR o projeto de lei que cria o Instituto Koeler (INK) como 

instrumento de planejamento municipal contínuo e de respeito as 

deliberações dos planos municipais setoriais;  

☼ INSTITUIR comissões provisórias que revisem nossas legislações 

ligadas ao Plano Diretor, modernizando a dinâmica municipal e garantindo 

o direito à cidade.  
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☼ CRIAR a Estação Petropolitana de Cargas, junto da iniciativa privada, 

que melhore a logística de carga e descarga em nosso município. 

Preservando o centro histórico, e as vias menores, dos estragos causados 

por parte de grandes caminhões e carretas. E estipulando horários de 

distribuição mais harmônicos com o trânsito da cidade;  

☼ ELABORAR a Lei de Abairramento, resolvendo problemas simples 

como o da entrega de correspondências, e instituindo Planos Estratégicos 

Locais e Regionais, diagnosticando as principais necessidades e soluções 

para as diferentes áreas territoriais de Petrópolis (Distritos, Bairros e 

Comunidades);  

☼ CRIAR um ambiente favorável para que o comércio e atrativos 

funcionem plenamente durante os finais de semana e feriados;   

☼ AMPLIAR, com qualidade, a rede wi-fi da cidade, junto de serviços de 

aplicativos com informações, notícias e diálogo com o poder público;  

☼ REATIVAR os Centros de Inclusão Digital, acesso gratuito e cursos 

pelos bairros e comunidade. 

 

TRABALHO 

com direitos, garantias e que gere emancipação  

O ano de 2020 trouxe uma nova realidade para a nossa existência, além da 

necessidade objetiva do trabalho como fonte de renda e manutenção da 

vida, nos deparamos com a crise sanitária mundial da Covid-19, paralisando 

a maior parte dos setores da economia e da nossa vida. Sabemos que as 

(os) maiores afetadas(os) por essa crise são as trabalhadoras e 

trabalhadores. A crise econômica antecede ao COVID-19 e no Brasil a 

pandemia só agravou as condições de precarização do trabalho e das 

desigualdades. Para o PSOL a saída está na articulação (orgânica) das 

vocações do município junto com uma política de microcrédito. 
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PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

☼ CRIAR a pasta de Trabalho, Economia Solidária e Empreendedorismo, 

priorizando a execução e a fiscalização dos direitos trabalhistas, o suporte 

aos trabalhadores ambulantes, aos microempreendedores individuais 

(MEI), ao pequeno e médio empresário e ao cooperativismo;  

☼ AMPLIAR, junto ao Ministério do Trabalho, e da Justiça do Trabalho, 

a fiscalização das violações de direitos e o combate ao trabalho análogo à 

escravidão;  

☼ DAR suporte ao Movimento Sindical para as lutas das categorias, 

principalmente na garantia de saúde do trabalhador;  

☼ CRIAR a Semana Municipal do Trabalhador, na semana do Dia do 

Trabalhador, com palestras, debates e proposições entre os trabalhadores 

e trabalhadoras;  

☼ REFORMULAR o Balcão do Trabalhador, integrando os programas 

Jovem Aprendiz, o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, 

oferecendo cursos de capacitação em diversas áreas e acompanhando os 

estagiários da prefeitura;  

☼ ELABORAR Plano Municipal de Economia Solidária, expandindo as 

cooperativas comunitárias e garantindo que as mesmas prestes serviços 

para a prefeitura;  

☼ EXPANDIR o Crédito Cidadão e priorizar os microempreendedores 

individuais (MEI), ao pequeno e médio empresário na prestação de serviços 

em detrimento de grandes empresas;  

☼ CRIAR cooperativas de mulheres nas comunidades, fortalecendo a 

emancipação econômica e o protagonismo social; 

☼ CRIAR serviço especial de apoio às trabalhadoras domésticas 

☼ EXPANDIR os serviços da Casa do Trabalhador, como o agendamento 

de seguro desemprego, outros direitos e benefícios, e propor parceria com 

o Sebrae para apoiar os empreendedores petropolitanos;  
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☼ INSTITUIR, por lei, o Programa Municipal de Trabalho, Emprego e 

Renda da Juventude, criando e consolidando mecanismos que incentivem 

o primeiro emprego, o programa jovem aprendiz, os estágios, a formação 

profissional e o combate à exploração do trabalho jovem;  

☼ CRIAR e divulgar Guia de Serviços em Petrópolis, informando sobre 

os trabalhadores autônomos, cooperativas e empresas ativas em nosso 

município.  

☼ ELABORAR o Plano Municipal de Desenvolvimento Local, 

fortalecendo o comércio dos bairros, concedendo incentivos, suporte 

técnico, potencializando vocações e levando infraestrutura aos centros 

comerciais regionais;  

☼ COMBATER a especulação imobiliária e outras práticas abusivas 

contra os empresários de Petrópolis;  

☼ INCENTIVAR a formação de Arranjos Produtivos Locais, 

principalmente nas áreas de tecnologia e serviços, criando estratégias que 

mantenham a mão de obra petropolitana na cidade e gerem oportunidades 

para a juventude;  

☼ ATUALIZAR a Lei de Incentivos Fiscais, revisando o seu método de 

execução e garantindo retorno real para o município por parte dos 

beneficiários;  

☼ ATRAIR mais empresas e indústrias que sejam compatíveis com as 

vocações econômicas de Petrópolis;  

☼ EFETIVAR o condomínio industrial no Polo Industrial da Posse, 

garantindo infraestrutura e atraindo investimentos;  

☼ FORTALECER o Parque Tecnológico da Região Serrana;  

☼ POTENCIALIZAR o polo moveleiro, através de eventos e feiras de 

negócios;  

☼ CRIAR, junto de universidades e outras parcerias, a Incubadora de 

Empresas de Petrópolis (IEP), apoiando novas iniciativas de negócios;  
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☼ FORTALECER a agricultura familiar, principalmente os produtores 

rurais orgânicos do Brejal, Itaipava, Secretário, Vale das Videiras, Caxambu, 

Bonfim, Taquaril e de outras regiões, através de acompanhamento 

permanente, auxílio no escoamento da produção e potencialização do seu 

caráter turístico.  

☼ ELABORAR, junto aos empresários e ao setor criativo, estratégias de 

fortalecimento da Rua Teresa, do Pólo de Moda do Bingen e da Feirinha de 

Itaipava;  

☼ REPOSICIONAR os produtos fabricados em Petrópolis no mercado de 

vestuário;  

☼ FORTALECER o Centro da Moda, o Rua Teresa Fashion e prover 

infraestrutura aos trabalhadores, compradores e turistas (estacionamento, 

translado, serviços públicos, informação, etc.);  

☼ INVESTIR massivamente em publicidade nos grandes meios de 

comunicação e outros espaços de divulgação; 

☼ PROPOR e organizar em Petrópolis o Encontro Serrano de 

Desenvolvimento Econômico, articulando municípios e agentes 

econômicos da região, integrando vocações, estipulando agendas e pactos 

comuns; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

políticas públicas para a ampliação de direitos 

A pandemia e a COVID-19 aceleraram os quadros de desigualdades em todo 

mundo, mas atingiu de forma mais cruel os países situados na periferia do 

capitalismo com o Brasil. Os programas sociais e o auxílio emergencial 

representaram a principal fonte de sustento de milhares de famílias no país. 

O PSOL Petrópolis tem consciência que é necessário fortalecer as políticas 

públicas para a ampliação dos direitos de cidadania e o bem estar físico, 

psicológico e social de todas as petropolitanas e petropolitanos. 
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PRIORIDADES E COMPROMISSOS 

☼ FORTALECER o Conselho Tutelar, por meio de concurso público, 

acabando com o atual processo eleitoral;  

☼ FORTALECER o Centro de Referência da Mulher (CRAM) com atuação 

nos bairros, através do Ônibus Lilás e junto aos Centro de Referências de 

Assistência Social (CRAS), Postos de Saúde da Família (PSFs), Escolas e 

Centros de Educação Infantil (CEIs), garantindo acompanhamento 

psicossocial e de prevenção e combate à violência;   

☼ COMPOR equipe de apoio permanente que atue em esquema de 

plantão diário para apoio psicossocial, jurídico e de segurança com as 

mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Acompanhando os 

processos judiciais, provendo apoio financeiro, estadia e preservação da 

integridade humana; 

☼ CRIAR, junto ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, a Política Municipal da Pessoa com Deficiência;  

☼ FORTALECER o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa (CMDDPI) e instituir a Política Municipal da Pessoa idosa  

☼ ELABORAR o Sistema Municipal de Atendimento socioeducativo para 

adolescentes em conflito com a lei;  

☼ REFORMULAR as Casas da Acolhida I e II, e o Família Acolhedora, 

efetuando as medidas protetivas aos menores;  

☼ DISCUTIR e instituir políticas reintegração dos apenados 

petropolitanos e amparo às suas famílias.  

☼ MAPEAR, ordenar e adequar de acordo com as normativas todos os 

equipamentos da rede pública e privada do SUAS. Construindo espaços de 

participação ativa dos usuários nas tomadas de decisão e no controle do 
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Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e do Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS);  

☼ FORTALECER o Bolsa Família, garantindo a renda mínima, 

combatendo com afinco a pobreza;  

☼ CRIAR formas de financiamento, programa de incentivos, estímulos e 

benefícios especiais para organizações sociais além do FMAS;  

☼ VALORIZAR os profissionais da área, ampliando o quadro funcional, 

equiparando ao piso salarial estadual, a carga horária de 30h, assegurando 

o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), respeitando as normativas 

de recursos humanos do SUAS;  

☼ FLEXIBILIZAR os horários de funcionamento dos equipamentos em 

adequação às características da população usuária (condições materiais, 

transporte público, preservação da empregabilidade, entre outros);  

☼ REVITALIZAR o Restaurante Popular.   

☼ COBRIR com o atendimento as maiores regiões da cidade, garantindo 

condições de trabalho e gestão para as equipes técnicas;  

☼ INSTALAR nos CRAS espaços de referência de políticas para a pessoa 

idosa e para as pessoas com deficiência.  

☼ ACOLHER temporariamente as famílias no Núcleo de Inclusão Social, 

entre outras segmentações, harmonizando o convívio entre os usuários;  

☼ INSTITUIR o Gabinete Integrado de Políticas para a População em 

Situação de Rua (GIPP), que trate de forma interdisciplinar, humanizada e 

emancipatória esta política;  

☼ CONTRATAR pessoas em situação de rua para a realização de serviços 

de interesse público junto a Prefeitura de Petrópolis;  

☼ GARANTIR o convívio das pessoas em situação de rua com os seus 

animais de estimação.  
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☼ GARANTIR que todo bairro receba as políticas e os serviços públicos 

prioritários na área da saúde, educação, assistência social e infraestrutura, 

formando os Centros de Cidadania (CDCs) integrando os Postos de Saúde 

da Família (PSFs), o Centros de Educação Infantil (CEIs) e os Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este Programa em Movimento nasceu de um esforço coletivo da militância 

do PSOL Petrópolis, e busca reposicionar nosso município com o olhar para 

o futuro, e menos para o passado. A Petrópolis solidária, popular e dos 

bairros é possível. As propostas aqui apresentadas se consolidarão através 

da comunhão entre participação política, gestão democrática e 

conhecimento técnico-científico.  

Propomos uma nova forma de governar, que garanta uma administração 

planejada, presente, integrada e dinâmica. Uma forma de governar para e 

com a população que mais precisa. Confiantes de nosso projeto, 

reafirmamos que acreditamos em Petrópolis, não temos medo dos desafios 

e que nosso compromisso é com a mudança. Petrópolis para além do centro 

histórico! Petrópolis de todas e todos! 

A pergunta continua: Que Petrópolis você sonha?  

Professor Zé Luiz e Vinicius Mayo (porta-vozes do programa em 

movimento!) 


