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MOVIMENTO DOS COMUNS ePCdoB EM DEFESA DA VIDA 

 

PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 

 

 SÍNTESE – PROGRAMA MOVIMENTO COMUNS - PCdoB PETRÓPOLIS 

 

 Oferecemos ao município de Petrópolis, na oportunidade do registro do nosso 

projeto político, e em incorporação das contribuições do Projeto dos Comuns, uma 

síntese das nossas discussões em forma de propostas. Destacamos, ainda, que nosso 

projeto se pautou e se pauta na construção coletiva, envolvendo pessoas comuns, 

trabalhadores e trabalhadoras, na política. Portanto, chamamos à união toda a população 

da nossa cidade e todas as coletividades para a construção de um projeto de cidade que 

faça frente ao AUTORITARISMO e ao ABANDONO.  

 Entendemos a necessidade de articular políticas públicas que tenham por 

princípio a DEFESA DA VIDA e das pessoas comuns, jovens, população negra, 

população com deficiências, população LGBT, sem discriminações de COR, IDADE, 

RENDA, CREDO e uma atitude firme contra qualquer forma de preconceito, o racismo 

e a homofobia- tudo que consta na nossa Constituição Federal, mas que muitos fazem 

questão de atacar. 

 

 DEFESA DA VIDA  

 

 Acreditamos no caminho do diálogo e da unidade, para que a educação vença a 

intolerância, a paz vença o autoritarismo e o amor vença o ódio. Para tal, ofertamos 

propostas e um projeto de cidade. 

 

 Na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – o principal, em se tratando de dinheiro 

público, é total transparência e publicidade - nossa primeira medida é promover, com a 

participação da OAB e de setores da sociedade civil, uma ampla “DEVASSA”, 
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auditando os contratos de concessão, permissão e autorização, que ultrapassem um valor 

a ser estabelecido pela Câmara Municipal, que será chamada a participar ativamente, 

cumprindo seu papel. 

*Com base no princípio da publicidade e moralidade, vamos divulgar todo o efetivo do 

funcionalismo municipal, inclusive cargos em comissão, com os respectivos salários. 

*Administração Itinerante- uma vez por quinzena, o Executivo e o Legislativo 

Municipal funcionarão na sede de um distrito, visando integrar as demandas locais às 

pautas dos órgãos públicos. 

*Revisão Tributária privilegiando e incentivando a pequena e média empresas e o 

pequeno possuidor do solo. 

*Criação de uma Ouvidoria, ligada ao gabinete do prefeito, com autonomia para receber 

denúncias e tomar as providências administrativas cabíveis. 

*Construção de um orçamento participativo, com ampla participação popular.  

 

PROGRAMAS ESPECIAIS 

 

 PROGRAMA EMPREGO NA COMUNIDADE 

  

 Neste programa, o emprego vai em direção às pessoas, sendo a prefeitura a 

maior indutora da empregabilidade, de modo que, com a organização das cadeias 

produtivas da cidade, as necessidades surjam das demandas comunitárias como, por 

exemplo, o ajuste de ruas e servidões acessíveis, construção de escolas, postos de saúde 

ou centros comunitários. A prefeitura pode possibilitar a formação de cooperativas de 

trabalhadores e, por meio de contrato com as cooperativas, realizar construções, obras 

de melhorias e inovação com trabalhadores das próprias comunidades. Isso movimenta 

a atividade local desde as mercearias até o transporte público. 

*Criar comissões paritárias de desenvolvimento econômico, integrando os pequenos e 

médios empreendedores, com a cadeia de consumo local, articulando um cadastro de 

serviço e comércio. 
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*Criar Comissões Regionais de Articulação dos pólos econômicos, integrando as 

prefeituras periféricas (Polo da Posse- Três Rios, Areal, Paraíba do Sul, por exemplo) 

em Araras com Paty e Miguel Pereira, por exemplo)   

 

 

 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental 

 

 A educação deve ser o centro do pensamento daquela sociedade que tem 

perspectiva de um futuro que supere a desigualdade. Nessa medida, a escola em tempo 

integral pode ofertar a estudantes, docentes e família a estrutura de um espaço de 

formação de indivíduo, de subjetividades críticas e humanizadas. As crianças podem ter 

acesso às aulas dos conhecimentos historicamente produzidos, além de uma gama de 

outras atividades como esportes, leitura, dança etc. Professores terão o tempo necessário 

para o planejamento e demais trabalhadores da educação devem ser contemplados com 

possibilidade de formação e estudo.  

 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- nenhuma criança fora 

da escola e integrada a um sistema alimentar, de saúde, cultura, lazer e esportes. 

*Ampliar as redes de WI-FI para todos os estabelecimentos públicos de educação e 

cultura e inclusão tecnológica nas unidades. 

*Cursos Presenciais e de EAD para aperfeiçoamento multidisciplinar, EJA e pós 

curricular. 

 

 PROGRAMA PARA A CULTURA 

 

 Criação e Integração de Polos e Pontos de Cultura em todos os distritos, 

incentivando a formação e a participação dos servidores e dos alunos em atividades 

culturais, ligadas às artes visuais, literatura, música, dança e História da Arte. 

 

*Estímulo à formação de cineclubes. 
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*Articulação do setor de cultura com associações de moradores, visando eventos de 

formação e divulgação das artes e da cultura nas comunidades. 

 

  

 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA TARIFA SOCIAL - no Transporte 

público 

 A precariedade do transporte público, com horários deficitários e de péssima de 

qualidade, não pode ser uma constante na nossa cidade. O transporte público deve ser 

percebido como um direito, não como um negócio. É nesse sentido que defendemos a 

revisão do valor da tarifa cobrada hoje, por meio de uma revisão contratual e pela 

implantação de uma tarifa social. O funcionamento do transporte público tem de ser 

mais que ida e volta do trabalho. Com um transporte público aliado à tecnologia (que 

pode ser desenvolvida em nossa cidade), pode ser uma ferramenta para enfrentarmos o 

caótico trânsito e demonstra também o cuidado com o meio ambiente natural de 

Petrópolis.  

 Nossa defesa é por um transporte público com garantia de direitos trabalhistas 

para trabalhadores do setor rodoviário e que o serviço seja realizado com excelente 

qualidade, com acessibilidade, voltado para pessoas comuns e horários relativos ao 

interesse da população. 

 

 PROGRAMA HABITACIONAL SOLIDÁRIO 

 

 Programa habitacional de moradia: cooperativas habitacionais, formadas pela 

iniciativa dos próprios moradores (não às grandes corporações de construção civil) que 

vão ser envolvidas com os projetos, abrangendo o uso do solo até a integração urbana, 

passando por todas as etapas da construção, prevenção contra desastres naturais, 

saneamento. 

 

 Na SEGURANÇA SOCIAL, é preciso, em primeiro lugar, garantir educação 

pública de qualidade,acessível e inclusiva em todos os níveis de ensino, em especial, 

naqueles que são atribuição específica do município, que é pré-escola, a educação 

mailto:presidencia@pcdobrj.org.br
mailto:organizacaorj@gmail.com


 
 
 
 

Comitê Estadual do Rio de Janeiro 
R. Visconde do Rio Branco, 53 Sobreloja - Centro – RJ – Cep: 20060-080 

Tel:0xx21-3970-5185.-– Correio Eletrônico:presidenciapcdobrj@gmail.com/ organizacaorj@gmail.com 
 

 

infantil e o ensino fundamental. É importante promover a democratização da mobilidade 

urbana e a difusão de recurso tecnológicos, em especial, com acesso amplo à internet 

wi-fi em toda a cidade. Estímulo a todas as atividades culturais, sem quaisquer 

preconceitos, abrangendo toda a diversidade que caracteriza a população comum. 

 Além disso, o Executivo deve ter um olhar diferenciado e fortalecer as políticas 

de garantia à vida e à emancipação da mulher, da pessoa com deficiência, das pessoas 

LGBTIA+. 

 O Plano de Educação para ao município encontra-se estagnado e finalizará em 

2024, devendo ser revisto com a efetiva participação dos profissionais da educação, sem 

os quais não haverá engajamento necessário para produzir os índices esperados. 

 

 Na SEGURANÇA ECONOMICA, tendo em conta as enormes dificuldades que 

estão sendo sentidas, e ainda o serão por muito tempo, o PCdoB deve priorizar a 

segurança alimentar, estimulando a produção agropecuária e os micro 

empreendimentos, garantindo que nenhuma família passará fome e que terá uma renda 

básica, com estímuloao cooperativismo habitacional, engajando a população em 

projetos que possibilitem a segurança de morar em locais que sejam dignos e não 

prejudiquem o meio ambiente, sem riscos de vida e de saúde aos comuns. 

 

 TURISMO 

 

 Olhar específico sobre as questões relacionadas com o turismo, que deve ser 

pensado não apenas em sua dimensão empresarial, mas principalmente na sua relação 

cultural, recuperando o Poder Público um espaço maior em uma área extremamente 

terceirizada hoje em dia.  

*Criação de uma empresa pública municipal de Turismo. 

*Articulação dos diversos módulos de Turismo (Rural, Cultural, Esportivo, Histórico e 

ligado ao Meio Ambiente) 

 

 TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
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*Revisão do Plano de Mobilidade Urbana do município, prevendo vias ( calçadas onde 

não as há e ruas) que permitam ao cidadão, inclusive o portador de deficiências se 

locomover  

 

*Fiscalização efetiva das condições dos veículos, horários e ônibus, com a participação 

da população na fiscalização. 

*Construção de pontos de ônibus decentes em parceria com a iniciativa privada 

*Investir nas bicicletas e transportes alternativos entre bairros, com construção de 

bicicletários. 

 

 SAÚDE E DEFESA DA VIDA  

  

 Nossos compromissos prioritários na defesa da vida são com o Sistema Único de 

Saúde e a política de medicina preventiva. O fortalecimento da estratégia de saúde da 

família, garantindo em cada distrito acesso ao serviço, compartilhamento de 

informações, e engajamento da população na preservação do meio ambiente. 

*Adicionar a estas equipes, além de médicos e técnicos de enfermagem, profissionais da 

psicologia e do serviço social, capazes de identificar e mapear todo e qualquer tipo de 

problema e encaminhá-los aos serviços disponíveis. 

*Promover ma ampla campanha nutricional, com atenção ao pré-natal e uma gestão 

transparente dos recursos, inclusive, com a participação dos profissionais de saúde.  

*No campo da saúde mental, fortalecer a estrutura dos CAPS criando um em cada 

distrito. 

*Levantamento das atividades terapêuticas no município. 

 

 MEIO AMBIENTE 

 

 Precisamos engajar a população na defesa da enorme riqueza que é o Meio 

Ambiente em Petrópolis.  

*Transformar, por meio de uma ação planejada, os moradores em “Guardiões do 

MeioAmbiente”. 
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*Incentivar a coleta seletiva de lixo, através das cooperativas de catadores 

*Estimular o uso de energias renováveis, uma política tributária que preveja 

progressividade a partir do uso racional 

*Investir nas redes de saneamento básico, engajando a própria população na solução. 

 

 Na SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ, é urgente desvincular os agentes 

municipais da política equivocada de mantenedores da “ordem” que interessa às elites, 

ou seja, a fiscalização de posturas. A Segurança Pública é a de todos. 

*Precisamos criar uma Política Municipal de Segurança Pública, com ações específicas, 

voltadas para a prevenção dos crimes contra a mulher e os de natureza sexual. 

*Fortalecer o Conselho Comunitário de Segurança Pública (o órgão já existe na 

estrutura da SSP Estadual e é vinculado ao ISP)e torná-lo um instrumento efetivo da 

formulação de política de segurança. 

*Criar em cada comunidade ou bairro, um “mini” conselho comunitário, que vai 

abastecer o CCSP das demandas efetivamente trazidas pela população. 

*Transformar a Guarda Civil municipal em um instrumento eficaz de controle do 

caótico trânsito (inclusive, assumindo maior responsabilidade do que a CPTRANS) e 

vigilância dos espaços públicos, investindo na formação dos agentes, no plano de cargos 

e salários e convênios com universidades para formação, integração e disponibilidade de 

recursos tecnológicos.  

*O Posto da Guarda será mais um centro de apoio ao povo e pretendemos criar um em 

cada distrito. 

*Os agentes de segurança do município somente atuarão com armas não letais. 

 

Daniel Iliescu 

Presidente PCdoB Petrópolis 

Professora Lívia Miranda 

Candidata a prefeita de Petrópolis 

 

 

 

mailto:presidencia@pcdobrj.org.br
mailto:organizacaorj@gmail.com

