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A Defesa de um projeto de transição ecológica pautada na
construção de uma economia justa e de baixo carbono com
investimentos prioritários para tecnologias e inovações verdes para
criar melhores empregos e:
- Garantir políticas de proteção dos territórios indígenas,
quilombolas e tradicionais.
- Incentivar a permacultura, agricultura familiar e o manejo
sustentável;
- Criar o programa bolsa verde em âmbito municipal que garanta um
benefício financeiro às famílias extremamente pobres que vivem em
áreas de conservação ambiental e que desenvolvem atividades de
uso sustentável dos recursos naturais em Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, assentamentos ambientalmente
diferenciados da Reforma Agrária, territórios ocupados por
comunidades tradicionais ou outras áreas rurais;
- Criação de um canal (disque denúncia, número de whatsapp, meio
virtual) para realização de denúncias quanto às queimadas
realizadas irregularmente no município, inclusive quanto à
queimada de resíduos sólidos que além de poluir o meio ambiente
também afeta a saúde da população, em especial idosos, crianças
e naqueles que possuem enfermidades respiratório
Recorte Identitário: Mulheres, LGBTQI+ e Racial
Formular Política para Mulheres considerando todas as áreas
de gestão e as diversidades das mulheres que possa abranger
negras, indígenas, refugiadas, lésbicas, bissexuais, transsexuais,
jovens, idosas, profissionais do sexo e o alinhamento dessas
políticas públicas com marcos internacionais, tais como os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inclusive
considerando que nossos governos foram signatários destas
políticas internacionais.
Fortalecimento da participação popular com a criação e
incentivo dos instrumentos para dar voz efetiva às Mulheres se
comprometendo a:
- Criar e fortalecer os Conselhos de Políticas para as Mulheres;
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- Realizar Conferências de Políticas para as Mulheres;
- Construir Planos de Igualdade de Gênero;
- Mandatos e gestões populares, com participação dos movimentos
sociais, de mulheres, feministas e populares;
- Incentivar e apoiar a organização coletiva das mulheres, como
instrumento de transformação de suas vidas, das vidas de sua
família e das vidas de suas comunidades;
- Realizar formação permanente das mulheres para ocuparem
espaços decisórios e participativos;
- Capacitar as mulheres para a compreensão do orçamento público
e da articulação com as políticas setoriais e universais;
- Construir, fomentar e divulgar periodicamente indicadores
sociodemográficos, quantitativos e qualitativos e articular com
outros instrumentos censitários sobre temas tais como saúde,
segurança pública, educação, assistência social, entre outros,
levando em consideração a diversidade das mulheres. Fomentar a
construção destes indicadores junto a órgãos censitários e de
pesquisa tais como IBGE, IPEA e órgãos que coletam dados para
os registros administrativos nos Municípios para tornar as políticas
públicas mais eficientes e adequadas às realidades locais e até
para identificar a necessidade de novas políticas e programas
voltados às necessidades das Mulheres.

Fortalecer a rede de proteção e combate à violência contra a
mulheres gatando e implantando os serviços especializados
previstos na Lei Maria da Penha e outras legislações (Abuso
Sexual, Violência Sexual, Notificação Obrigatória da Violência,
Feminicídio, Portarias do SUS) e promovendo a assistência integral
às mulheres que sofrem de violência doméstica e sexual e às
meninas que sofrem abuso sexual, ampliando e estruturando
serviços especializados de atendimento tais como Centros de
Referência, Casa Abrigo, unidades de saúde referência,
contracepção de emergência e a profilaxia de infecção pelo HIV.
Promoção da saúde integral das mulheres com a garantia de
acesso aos serviços de saúde esua qualidade com o
fortalecimentodas ações de atenção à saúde integral da
mulher, com atendimento humanizado, em todas as fases de seu
ciclo de vida. Ou seja, humanizar o atendimento à saúde das
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mulheres no período da gestação, parto e puerpério; à saúde
mental das mulheres, em especial pelos altos índices de uso de
medicamentos e de drogas; ao HIV e a AIDS, em função do
aumento da epidemia entre as mulheres e a transmissão vertical; e
câncer de mama; e adaptação de acessibilidade universal em todos
os espaços. Bem como, o fortalecimento das ações que garantam
os exercícios dos direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres.Fazer cumprir a Lei de Planejamento Familiar,
universalizando os serviços que fornecem informações e acesso
aos métodos anticoncepcionais.Criar canais de diálogo sobre o
papel da Escola na discussão e orientação sobre sexualidade e
reprodução, com foco na contracepção, na prevenção das IST/Aids
e na gravidez precoce.Aprimorar as campanhas de educação para
a saúde e prevenção às doenças que afetam mulheres e todos os
métodos disponíveis de prevenção e contracepção e contra o
racismo institucional.Fortalecer as ações que reduzam a
mortalidade materna e de controle dos cânceres de colo do útero e
de mama.Fortalecer e garantir a oferta de hormonioterapia para
todas as mulheres transexuais com o acompanhamento de médico
endocrinologista e o acesso à exame de rotina.

Autonomia econômica das mulheres com a promoção de
políticas de emprego e renda que visem à isonomia econômica
e superação das condições de pobreza buscando:
- Ações voltadas para a criação de linhas de crédito especiais
voltados às necessidades das Mulheres Trabalhadoras e
Empreendedoras na hipótese de criação do Banco Comunitário
ou a especificação de Renda Básica destinada às Mulheres
vítimas de violência doméstica para estruturá-la pelo período
necessário;
- Garantir a criação de mecanismos de igualdade de cargos e
salários na administração pública;
- Aumentar significativamente vagas em creches públicas e para
crianças de 04 meses a 05 anos, em tempo integral;
- Garantir serviços públicos de cuidado para pessoas idosas e com
deficiência. Cuidado especial no atendimento nas áreas periféricas;
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- Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda e
economia solidária para associações e grupos de mulheres do meio
rural, comunidades e povos tradicionais, mulheres ciganas,
mulheres com deficiência e inserção no mercado de trabalho das
mulheres em regime semiaberto e egressas do sistema prisional;
- Criar e implantar programas que garantam habitação digna, com a
garantia de estrutura urbana adequada (creche, instituições
escolares, UBS, dentre outros); e
- Ampliar e fortalecer os programas de capacitação para as
mulheres para o trabalho e renda, especialmente para
fortalecimento da Economia Solidária e outras ações.

Educação para a igualdade, emancipadora e que seja
preservada a autonomia de professores/as no fortalecimento
de uma educação para igualdade e livre de preconceitos e
discriminação buscando a promoçãode debates sobre a
reformulação dos planos municipais de educação pautando
educação não sexista, não LGBTfóbica e não racista, de acordo
com os marcos legais. Bem como, implementar e fiscalizar o
cumprimento das leis 10.639/03 e 11.645/08, que inclui no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade das temáticas: "História
e Cultura Afro-Brasileira" e "História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena”, respectivamente. Aprovar a Portaria do nome social nas
escolas do nosso município.Contribuir nas estratégias de
valorização de profissionais da Rede de Educação, conforme a Lei
Federal 11.738/2008, garantindo oportunidades de capacitação e
conscientização sobre direitos humanos e de cidadania, relações de
gênero e questões raciais/étnicas, de modo que seu aprendizado se
aplique na pedagogia escolar e enriqueça as interações com as
famílias e comunidades. Garantir programa de qualificação de nível
superior e demais títulos de graduação específica para mulheres do
campo,
da
floresta
e
das
águas
e
comunidades
tradicionais.Disponibilização/Elaboração de produção didática e
paradidática para as mulheres deficientes.
No direito de moradia fomentar programas para redução do
déficit habitacional e dar dignidade às Mulheres em situação de
violência, garantindo-se moradia popular para mulheres chefes de
família, prioritariamente aquelas em situação de violência. E
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criação/concessão do benefício de auxílio aluguel destinado às
mulheres vítima de violência doméstica em Rio Grande da Serra.
No transporte garantir às mulheres o direito ao território,
contudo a pandemia vem gerando outros cenários em relação
ao transporte público, em especial às trabalhadoras que atuam
nas áreas de serviços essenciais que precisam lidar atualmente
com os horários reduzidos, o que faz com que ainda haja lotação
em horários de pico aumentando o risco de contágio e ainda
expondo-as a violência, devendo-se fomentar meios de combate ao
assédio sexual nos transportes públicos, passando pela prevenção,
garantia de denúncia, punição.
Fomento a cultura e acesso a espaços públicos às Mulheres
que fazem cultura e precisam ter suas produções valorizadas tanto
no que se refere à cultura tradicional quanto à cultura feminista e de
resistência, valorizando, apoiando, promovendoa produção cultural
de mulheres, garantir o acesso das mulheres aos espaços públicos
ecriar espaços culturais e programas de lazer para as mulheres.
Na comunicação além dos veículos de comunicação social
terem um importante papel na difusão de uma imagem positiva
das mulheres precisam ser usados também como uma
ferramenta de combate à violência doméstica e às violências
racista, machista e LGBTfóbica, devendo para tanto:Desenvolver campanhas pela igualdade de gênero na sociedade,
com temas tais como: divisão igualitária do trabalho doméstico,
enfrentamento à violência no meio virtual, combate à exploração e
ao abuso sexual de meninas e mulheres, campanha contra o
racismo, lesbofobia e ao preconceito de gênero, e combate ao
feminicídio;- Fortalecer ações de orientação e informação sobre o
uso das redes sociais e riscos de exposição de seus dados
pessoais e de sua imagem; e- Criar leis que garantam espaço
gratuito nos meios de comunicação de massa para a divulgação
dos direitos e denúncia da violência contra as mulheres.
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PROPOSTAS:
Discussão do Transporte Público, na perspectiva de Integração das
Linhas Urbanas, com Tarifa Única, estudos para a introdução da
Tarifa Zero, criação de novas linhas e volta das linhas
intermunicipais, evitando que os usuários paguem duas conduções
para se deslocarem até Ribeirão Pires.
Criação de Banco Comunitário, na lógica da potencialização do
empreendedorismo, com linhas de crédito e fomento;
Garantir estudos que viabilizem a criação e a garantia da Renda
Básica de Cidadania, dentro do Orçamento Municipal;
Fim da Taxa de lixo e implantação da nova política de resíduos
sólidos, na perspectiva de coleta seletiva e geração de trabalho e
renda.
Garantir a Ampla Participação Popular, através dos Conselhos
Populares, abarcando todos os Setores e Segmentos da Sociedade
Local;
Alavancar o Desenvolvimento Econômico e Sustentável de nosso
Município, potencializando nossa maior riqueza, ou seja, nosso
Meio Ambiente, nossas Nascentes, na perspectiva do Turismo
Ambiental, de Entretenimento e apoio à economia solidária.
Articular junto aos Organismos do Estado, do Governo Federal, da
Iniciativa Privada, com vistas a elevar nossa Represa e transformála em nossa principal alavanca como Atrativo para o Turismo de
Entretenimento e Esportes Aquáticos;
Viabilizar estudos e buscar parcerias para a instalação de um
Teleférico com vista panorâmica sobre nossa Represa, na certeza
que esse Projeto pode revolucionar positivamente nossa Cidade;
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Criar e fortalecer as Festas Populares e discutir a criação de
Festivais com vistas a valorizar as várias Culturas e Folclores de
nossa gente e de nossa Cidade e Região;
Implementar Políticas Públicas e Instrumentos que visem a
Participação da Juventude, das Mulheres, dos Idosos, dos
Movimentos Organizados, através de Programas de Cultura, como
o Cinema, Teatro, as Artes Plásticas, a Música e todas as
Manifestações Culturais existentes em âmbito municipal e
valorização dos artistas locais.
Investir esforços e buscar parcerias que garantam a implantação de
Projetos de Geração de Trabalho e renda, através de Cooperativas,
Hortas Fitoterápicas, orgânicas e Comunitárias;
Articular e lutar junto aos Governos Federal e Estadual, e Iniciativa
Privada para a Instalação de Unidades Educacionais, Técnicas,
Faculdades, Institutos Federais e Estaduais em nossa cidade;
Garantir a Implantação do Programa de Saúde da Família junto com
o Projeto Mais Médicos de caráter Municipal, e elaborar Políticas
Públicas Sanitárias e de Saúde que garantam uma Atenção Básica
de Qualidade, com ampla Participação da Sociedade, através do
Conselho de Saúde, dos Profissionais da Área, e criar Instrumentos
Permanentes que garantam Ações Práticas e de Vigilância Sanitária
contra quaisquer emergências e urgências, visando a proteção da
População contra as doenças e enfermidades sazonais, endêmicas,
epidêmicas e pandêmicas, como a covid-19;
Garantir a Implantação de Wi-fi livre nas praças e logradouros
públicos, junto com uma Política de Comunicação Participativa e
Comunitária, e desenvolver parcerias nessa perspectiva...
Garantir espaços e parcerias com as Entidades e Instituições
Religiosas e Terapêuticas, com vistas a elaboração e
desenvolvimento de Projetos e Programas que garantam apoio e
solidariedade às pessoas em situações de vulnerabilidade
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emocional, social, econômica, dependência química, vítimas de
quaisquer tipos de violência e abusos;
Desenvolver e articular através do Esporte, em todas as suas
possibilidades e modalidades, a Inclusão de toda Sociedade e
contribuir através do Desporto, na construção de melhores
cidadãos, mais saudáveis, das crianças à melhor idade;
Criar a Casa da Juventude, e utilizar as praças públicas, o Teatro
Municipal, e as quadras esportivas, para o desenvolvimento de
atividades lúdicas e
Buscar canais de diálogo e articulação com os Órgãos de Estado,
como o Emae, Secretária de Recursos Hídricos, Sabesp, com vistas
à recuperação e criação de represas em âmbito municipal, e num
primeiro olhar, seriam cinco:
Represa à direita da SP-122, com a construção de uma pequena
barragem, com a elevação da represa, que seria utilizada como
reservatório, e como espelho e cartão postal;
Represa à margem esquerda da SP-122, para a prática de esportes
aquáticos, tais como canoagem, jet-sky, velas, natação, etc...;
Criação de uma pequena represa entre a Av. José Belo e a Sabesp,
com o intuito de desenvolver no local laboratório de piscicultura;
Recuperação da antiga represa, entre a Via Férrea, a Vila Conde
Siciliano, às margens da Travessa Brasilino, que será utilizada
como espaço de Lazer e Pesca Esportiva e Artesanal;
Criação de uma represa, às margens do Parque Linear, ao longo da
Av. José Belo, do Recanto das Flores, até o início da Estrada do
Caracú, e será um atrativo de embelezamento e espelho d'água;
Buscar junto às Instâncias Governamentais e da Iniciativa Privada,
a instalação de via férrea e bondinho, às margens do Parque
Linear, do Recanto das Flores até a entrada da Pedreira,
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recuperando e trazendo de volta um dos ícones dos velhos tempos
de nossa cidade;
Articular a retomada de articulações junto à COHAB e Prefeitura de
São Paulo com vistas à utilização do Bairro Pedreira e Antiga
Britadeira e o Espaço da Montanha, como Espaço de Lazer,
Festivais, e Prática de Esportes Radicais e de Aventura...
PROTEÇÃO SOCIAL:
(Saúde, Educação, Assistência Social, Geração de Renda, Inclusão
Social, Meio Ambiente)
Retomar o Mova (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos)
na cidade;
Viabilizar a instalação, na cidade, de um campus da UFABC
(Universidade Federal do ABC);
Estabelecer parceria com o Sistema S a fim de implantar em Rio
Grande unidades do Sesi, Senai e Senac.
Implementar programa de educação ambiental junto às Emeis a fim
de destacar a importância em preservar os nossos mananciais e a
Represa Billings (Rebizzi).
Apoiar, incentivar e fortalecer a cultura do empreendedorismo e de
cooperativas de trabalhadores na cidade, a exemplo a de
costureiras que se organizaram na confecção de máscaras durante
a epidemia ao novo corona vírus.
Implantar programa de coleta seletiva na cidade.
Garantir a proteção e manutenção da maior riqueza de Rio Grande,
os seus mananciais.
Criar o parque ecológico Manacá da Serra.

PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Envolver a sociedade organizada num fórum de desenvolvimento
econômico, urbano e social, com a realização de seminários e
produção de diagnósticos sobre a cidade;
Fomentar o ecoturismo na cidade, por meio de parcerias e projetos
com os governos do Estado e federal, desenvolvendo ações nos
bairros e preparando estrutura para receber os turistas e visitantes;
INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE
(Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade Urbana, Transportes e
Trânsito)
Requalificar e melhorar a iluminação pública da cidade, com a
substituição por lâmpadas de led com o aumento da eficiência.
Reestruturação do Conselho Municipal de Transportes, de Trânsito
e de Mobilidade Urbana.
Articular junto à EMTU aumento nos itinerários intermunicipais.
Elaborar estudos com o intuito de reorganizar os itinerários das
linhas municipais de ônibus.
Criar uma política de pavimentação e manutenção de vias públicas.
CULTURA, ESPORTE E LAZER
Criação de oficinas culturais;
Mais atividades culturais e esportivas para a juventude;
Criação de espaços de lazer;
Desenvolvimento de atividades culturais e artísticas;
Estimular a prática de modalidades esportivas nos espaços públicos
da cidade;
Reforma e revitalização da Quadra Municipal;
EDUCAÇÃO:
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Para realizarmos uma boa gestão educacional , deveremos
observar a atual situação do magistério local ( Rio Grande da Serra)
Escutar por parte do corpo docente a realidade do quadro do
magistério e suas reivindicações pedagógicas e valorizar sua
carreira.
- Desenvolver cursos de capacitação pedagógica infantil através de
palestras e pequenos cursos , para a melhora da qualidade em
trabalho infantil.
- Desenvolver processo de alfabetização desde do G5. (
Ludicamente)
- Criar uma escola de ensino de ciclo 1 , ou seja do primeiro ano até
o quinto ano do ensino fundamental desenvolvendo nessa unidade
escolar um alto padrão de alfabetização infantil , leitura e
interpretação de textos e de domínio acentuado de matemática
com material individualizado, desenvolvendo assim nos educandos:
( autoconfiança , concentração , velocidade de cálculo, percepção ,
interpretação de texto).
- Alfabetizar todas as crianças ainda no primeiro ano escolar.
- Desenvolver e criar um bom espaço pedagógico , com professores
especialistas em crianças com necessidades especiais.
- Promover a possibilidade de transporte para crianças com
necessidades especiais.

ESPORTES:
Reestruturar o futebol amador da cidade
Verificar a possibilidade de criar campos com gramas sintéticas.
Ampliar ou criar escolas de futebol na periferia da cidade.
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Verificar a possibilidade de criar um time da cidade em parcerias
com empresas e federação de futebol , para associar e disputar a
série b do campeonato Paulista.
Juntos aos clubes da cidade criar um bom campeonato amador na
cidade .

MEIO AMBIENTE:
Criação de um canal municipal para recebimento e atendimento de
denúncias de queimadas no município (disque denúncia, número de
whatsapp, meio virtual) para recebimento/tratamento de denúncias
quanto às queimadas realizadas irregularmente , inclusive quanto
às queimadas de resíduos sólidos que além de poluírem o meio
ambiente também afeta a saúde da população, em especial de
idosos, crianças, daqueles que possuem enfermidades respiratórias
e causa prejuízo à vida e saúde dos animais selvagens e
domésticos da nossa região.
Ações voltadas para a criação de linhas de crédito especiais
voltados às necessidades das Mulheres Trabalhadoras e
Empreendedoras na hipótese de criação do Banco Comunitário ou
a especificação de Renda Básica destinada às Mulheres vítimas de
violência doméstica para estruturá-la pelo período necessário;

“O PROGRAMA DE GOVERNO DO PT ESTÁ SENDO
CONSTRUÍDO DE FORMA PARTICIPATIVA, E DEVERÁ CONTER
MAIS PROPOSTAS ATÉ O FIM DA CAMPANHA ELEITORAL”

RAMON ALVARO VELASQUEZ
SANDRA PERILLO

13

