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LIBERDADE – SANTANA DE PARNAÍBA. 
 
 
 
 

Aditamento ao Plano do governo apresentado à população – Eleições 2020. 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Tornar a escola um espaço de democratização, na qual o exercício da cidadania seja a 

regra principal. As decisões serão transparentes e sob o aval de todos os personagens 

do colégio. Neste sentido, o Conselho de Escola terá papel fundamental, bem como os 

Grêmios Estudantis. Defendemos a Gestão Democrática nos estabelecimentos de ensino 

de Santana de Parnaíba, defendemos como pilar fundamental que as decisões sejam 

tomadas no coletivo, o poder seja distribuído de forma cidadã entre gestores, 

professores, funcionários, familiares, alunos e instâncias colegiadas como por exemplo: 

Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, Associação de Pais, Mestres 

e Funcionários. O poder nos estabelecimentos de ensino, não terão em nosso governo 

como base hierarquias, de forma verticalizada. Faremos essa democratização dos 

colégios com base na Constituição Federal de 1988, Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96) e o Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

• ABONADAS: As faltas abonadas que os professores possuem direito (Atualmente 

um total de 3), será ampliado para 10 (Máximo de 2 por mês), e estendido aos 

demais servidores da educação. Teremos também 6 Faltas justificadas, aquela 

que desconta o salário, mas não prejudica no processo de faltas, pontuações e 

bonificações. No que diz respeito aos critérios adotados para concessão das 



 
abonadas, serão definidos pelo Estatuto da Unidade Escolar, pois infelizmente o 

que acontece atualmente é ficar sob a boa vontade do diretor, sendo concedida 

para professores mais próximos da gestão e burocratizados para alguns outros. 

Por isso, faremos justiça para que o próprio colégio defina de forma democrática.  

 

• AVALIAÇÃO DO PERÍODO PROBATÓRIO: As avaliações do período probatório 

continuarão sendo feitas pelo diretor, porém deverão ser aprovadas ou revogadas 

pelo Conselho de Escola, órgão que poderá analisar os recursos, antes de ir para 

uma instância superior. 

 

• AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL: Será utilizado a auto avaliação, tanto 

para os professores, quando diretores. O Diretor continuará a avaliar o professor, 

porém esta avaliação deverá ser aprovada ou revogada pelo Conselho de Escola. 

O Diretor também será avaliado de forma anônima pela comunidade escolar sobre 

seu trabalho. 

 

• ESTATUTO ESCOLAR: A ser aprovado pelo Conselho de Escola, com plena 

participação das instâncias colegiadas, com aprovação de forma democrática. 

Com validade de 2 anos para nova assembleia e revisão. 

 

• CALENDÁRIO ESCOLAR: O Calendário escolar deverá ser aprovado pelo 

conselho de escola. Projetos até poderão ser sugeridos pela Secretaria Municipal 

de Educação, desde que mostrem a sua importância, mas o conselho de escola 

poderá decidir pela aplicação ou não, levando em consideração as necessidades 

da comunidade escolar. 

 

 

• PLANO DE CARREIRA: Nosso compromisso é de revisar totalmente o plano de 

carreira do magistério. Teremos como parâmetro para tal o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários (PCCS) da prefeitura de São Paulo. 



 
• COMISSÃO DE EDUCADORES POR BAIRRO: Será instituída uma Comissão de 

Educadores por bairro, para pensar projetos em comum aos colégios. Bem como 

discutir e deliberar, trazendo as necessidades para a secretaria de educação. Essa 

comissão, trará as necessidades dos colégios, previamente discutida e elaborada 

como plano pelo Conselhos de Escola e Grêmios Estudantis. 

 

• GRÊMIO ESTUDANTIL: O Grêmio Estudantil terá total fortalecimento em nosso 

governo, atendendo a legislação vigente. Os alunos não poderão tudo, 

obviamente, alguns podem pensar que o aluno poderá intervir no trabalho do 

professor, não é isso, pois o Professor terá sempre o direito constitucional à 

liberdade de cátedra respeitado. Porém, o professor precisa entender este aluno 

como um agente protagonista, e não um subalterno, que deva obedecer a tudo de 

forma acrítica. A escola será transformada em um espaço democrático de 

aprendizado. A escola será a síntese do que queremos para a prefeitura, para o 

Estado e para o Brasil.  

  

• OCUPA ESCOLA:  As escolas serão ocupadas pela comunidade, não apenas na 

semana, mas aos finais de semana. Seja para a prática de esporte, bem como 

utilização dos espaços para atividades científicas, artísticas, técnicas etc. A escola, 

na forma do Conselho de Escola, poderá criar disciplinas eletivas ou oficinas, 

visando ocuparem os espaços do colégio. Será viabilizado um fundo para tal, a ser 

distribuído aos colégios via Comissão de educadores por bairro, com plano 

previamente estabelecido para o projeto na escola. Os funcionários que atuarem 

aos finais de semana, receberão Hora Extra e não banco de horas.Os grupos mais 

vulneráveis terão atenção especial, com projetos de bolsas de estudos, parcerias 

com empresas e comércios, garantindo o pleno emprego. 

 

• CURSINHOS PRÉ-VESTIBULARES: Será criado um fundo próprio para o fomento 

de cursinhos pré-vestibulares por bairro, onde serão contratados na forma de 

Horas Extras professores da própria rede com o perfil, que além do ganho 



 
financeiro, receberão certificados que serão contabilizados para pontuação no 

processo de atribuição. 

 

• FACULDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA: É uma bandeira do PSOL Santana 

de Parnaíba a construção de uma faculdade totalmente pública, gratuita e de 

qualidade. Não queremos formar apenas mão de obra operacional, mas o trabalho 

intelectual, e também tecnológico também será implementado. 

 

• FORNECIMENTO DE INTERNET GRATUITA PARA PROFESSORES E 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL: Iremos conceder acesso gratuito à internet, 

para fins educacionais, a alunos e professores de escolas públicas do ensino 

básico (ensinos fundamental e médio). Iremos viabilizar atividades de educação 

remota em todas as regiões da cidade, sobretudo durante o isolamento social 

necessário para o controle da pandemia de Covid-19. 

 

• FALTAS E ATRASOS: As faltas e atrasos dos servidores do colégio poderão ser 

negociados com o chefe imediato possíveis compensações na forma de banco de 

horas. 

 

• BÔNUS DO PROFESSOR: Primeiramente a bonificação como é dada atualmente 

é uma tremenda enganação. Faz ótimos professores que tiveram de faltar devido 

problemas de saúde, perderem, e pior, quando mais precisam. Desta forma, 

defendemos que os repasses do FUNDEB, ou seja, os 60% de acordo com a lei 

Nº 11.494/2007 em seu artigo 22, seja repassado aos professores via salário. Ou 

seja, tornaremos direito adquirido, não ficando a cargo de governos, prefeitos 

futuros decidir como vão repassar aos professores, tirando de alguns inclusive. 

Mas isso não impede que não manteremos o bônus, pois sobrando verba do 

FUNDEB, será repassada aos professores. O decreto deliberando sobre quem irá 

receber, será construído coletivamente, com o auxílio das comissões de 

educadores por bairro.  



 
 

• ALUNO NOTA 10: Existem premiações aos professores, devido terem realizados 

bons projetos, iremos manter e melhorar de acordo com a necessidade das 

comissões de educadores. Porém a novidade será o “Aluno nota 10”, em que os 

conselhos de escola, poderão escolher e enviar para que sejam fomentados 

projetos acadêmicos, científicos e técnicos. Será criado um fundo para promover 

esse projeto e será previamente discutido com as comissões de educadores, 

comissão esta que deverá também deliberar sobre o teto e mínimo de valores 

destinados aos projetos aprovados. 

 

• ASSISTENTE SOCIAL NOS COLÉGIOS: Todos os colégios deverão ter um 

Assistente Social, com especialização na área da educação, de forma que possa 

verificar casos de alunos evadidos, faltosos, bem como demais problemas sociais. 

Em nossa gestão, aluno evadido não será transferido no sistema, esse problema 

será enfrentado com responsabilidade. Atualmente, há uma prática muito comum 

de transferir alunos evadidos, para não serem contabilizados no fluxo escolar, ou 

seja, para não implicar no índice do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). 

 

• COMBATE AO ABUSO SEXUAL: Nossa administração enfrentará esse problema 

de forma muito presente. Entre os anos de 2011 e 2017 o Brasil teve um aumento 

em 83% no número de casos de violência contra crianças e adolescentes, 

segundo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde (2018), sendo 

que a maior parte dessas atrocidades, ocorreram dentro do próprio lar, ou seja, os 

agressores são que convivem com as vítimas, geralmente familiares. Iremos 

enfrentar esse Tabu, propondo educação sexual nos colégios, onde a discussão 

irá muito além do ensino de como evitar uma gravidez, será consultado 

organizações sérias que atuam nesse sentido, atuaremos dentro da legalidade e 

dos princípios acadêmicos, fornecendo toda estrutura institucional para 

encaminhar situações de maus tratos sem tantos entraves e burocracias que 



 
dificultam o processo, e muitas das vezes acaba por amedrontar as vítimas. 

 

• ZERAR A FILA DE CRESCHES E ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL: 

Atuaremos de forma muito contundente nesta direção. Segundo o censo do IBGE 

existem aproximadamente 11,6 milhões de mães solo no Brasil e das famílias que 

possuem uma mulher no comando o número chega a 56,9% vivendo abaixo da 

linha da pobreza. E a triste estatística de crianças que não possuem o registro 

paterno no registro de nascimento já chega na casa dos 5,5 milhões.  

 
Números como estes são assustadores e servem para escancarar a necessidade 

de enfrentar o problema da fila de creches o mais rápido possível e em tempo 

integral, de forma que essas mães guerreiras possam trabalhar tranquilamente. As 

escolas serão pensadas para funcionarem em tempo integral, de forma que 

tenham atividades pensadas pela comunidade escolar para o contraturno, 

podendo ser cursos profissionalizantes, atividades artísticas, esportivas, lazer e 

acadêmica.  

 

• REDUÇÃO DE ALUNOS POR SALAS: Defendemos que as escolas ocupem os 

espaços obsoletos. Somos contra o fato de se ter salas de aula vazias, 

professores querendo atribuir mais aulas e salas superlotadas. Se necessário for, 

abriremos mais concursos públicos para a contratação de mais profissionais da 

educação. Somos contra a campanha PSDBista de fechamento de salas e 

escolas. Por isso nosso projeto, defenderá a construção de mais escolas 

modernas, equipadas, com participação da comunidade escolar na idealização do 

projeto, com mutirões e o incentivo ao  trabalho cooperativo da própria 

comunidade, de forma que não fiquemos a mercê de grandes construtoras e 

demais corporações que acabam ficando com o montante do orçamento, 

empregando pessoas fora da cidade. Somos totalmente contra salas lotadas para 

anos iniciais da alfabetização, nosso objetivo será reduzir o máximo possível esse 

número de aluno por sala, de forma que o professor possa prestar um atendimento 



 
cada vez mais eficaz e menos desgastante aos seus alunos. 

 

• COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: a educação também pode 

contribuir nessa direção, pois uma das formas de emancipação da mulher pode vir 

acompanhada de uma boa qualificação profissional no mercado de trabalho, 

rompendo a dependência financeira de seu marido. Por isso, defendemos o 

retorno de polos locais de EJA (Educação de Jovens e Adultos, que o PSDB de 

Santana de Parnaíba fechou). Escolas distante da residência acabam 

desencorajando e a pessoa (Não apenas a mulher) acaba desistindo de estudar, 

sem falar na complicação de ter que pegar transporte público etc. 

 
Para mulheres que apresentem a necessidade de estudar ou até mesmo trabalhar 

no período noturno, apresentamos as creches noturnas para essas mães. Em 

bairros mais distantes e sem a devida estrutura imediata para atender essa 

urgência, defendemos a criação de casas de acolhimento, ou seja, locais menores, 

gerenciados por mulheres da própria comunidade. Onde a mãe deixaria o 

filho/filha nesse período que está na escola, ou no trabalho. 

 

• HORTAS COMUNITÁRIAS NOS COLÉGIOS: Em épocas onde florestas estão 

sendo destruídas, uso de agrotóxicos, altos preços em produtos alimentícios em 

nome da lógica capitalista do lucro, iremos propor que nossos jovens realizem o 

exercício de aproximação com o alimento, praticando agricultura sustentável, de 

forma que o jovem possa adquirir conhecimentos e praticar até mesmo em sua 

casa com os recursos que possuir. Como método, será estimulado a utilização das 

PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), para aumentar o nível 

nutricional das crianças, vindo na mesma direção da defesa da soberania 

alimentar. 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica): Em nossa gestão, o IDEB 

não será o norte, mas a consequência de todo um trabalho. Se for para cair o 

IDEB, que ocorra a luz de um ensino justo, igualitário, democrático e sem nenhum 



 
tipo de prática que venha a burlar o processo. Escolas com índices inferiores, 

serão observadas com maior urgência. Será feito um plano de ação especial, 

juntamente com o Conselho de Escola, Grêmios Estudantis, de forma a colocar 

este colégio em pé de igualdade com os demais. Resumindo, não faremos tudo 

pelo IDEB, pelo contrário, seguiremos o que defendem especialistas da educação. 

Outra atitude que tomaremos, é de forma que nossos colégios sejam espaços de 

excelência, de forma que os melhores alunos não tenham que sair ao final do ciclo 

para fazer um curso profissionalizante em outra instituição, ou seja, um jovem 

formado por nós, contribuirá para os índices de uma outra instituição, precisamos 

suprir as demandas, que fazem nossos jovens procurar fora cursos 

profissionalizantes, cursinhos pré-vestibulares, oficinas culturais etc.  

 

• PISO DO PROFESSOR PARA ADI’S: O PSOL não promete o enquadramento, e 

a nossa diferença aos demais partidos que concorrem para prefeito, é que 

SOMOS A FAVOR DA LUTA não só das ADI’s, mas de todas as classes. 

Prometemos democratizar as decisões, principalmente nas contratações de 

serviços, materiais, obras, tornaremos transparentes os valores, expulsaremos da 

prefeitura nem que seja a força qualquer tipo de empresário corrupto, que vier a 

nos oferecer favorecimento individual em nome de benefício contratual. Desta 

forma, sobrará muito dinheiro nesse orçamento para valorizar financeiramente 

todas as classes, inclusive das ADI’s que fazem sim um trabalho extremamente 

importante na primeira infância, bem como combateremos todo tipo de desvio de 

função, e demais direitos como recesso, piso salarial dos professores às ADI’s que 

fizerem o curso de pedagogia, e passarem pelos processos de evolução funcional 

vertical E de onde tiraremos o dinheiro? Não será do FUNDEB, e sim de 

orçamento próprio da prefeitura, que temos condições para isso, desde que 

desfaçam os conchavos e acordos com empresários favorecidos de forma 

duvidosa. Não iremos tirar de uma classe para dar para outra. Iremos fazer 

auditorias públicas em diversos contratos e gastos da prefeitura como aluguéis, 

merenda, materiais, uniformes, apostilas, construtoras, propaganda. Esse é o jeito 



 
PSOL de fazer política. 

 

• CARGA HORÁRIA: Rever a carga horária dos professores adjuntos, somente 

neste município os professores adjuntos trabalham 8 horas por dia. Defendemos 

uma carga de 6 horas por dia. Já os professores titulares, de forma que possam 

facilitar dar mais aulas em menos dias, bem como ampliar a grade curricular com 

outras disciplinas eletivas, ou projetos, defendemos a redução da hora aula para 

45 minutos de manhã e tarde (Que atualmente é 55 minutos) e para 45 minutos no 

noturno (Que atualmente é de 50 minutos). Ficando o período escolar de manhã 

das 07:10 às 12:00, de tarde das 13:10 às 18:00 e noturno das 19:00 às 23:00. 

 

• INDISCIPLINA ESCOLAR: Esse é um problema muito presente nas escolas, mas 

sua causa é das mais diversas, e podemos citar alguns fatores: Regras mau 

elaboradas, criadas unilateralmente, que muitas das vezes o aluno discorda e 

acaba reagindo de formas não muito convenientes. Nesse sentido, parte desse 

problema será resolvido com a construção cidadã do regimento interno do colégio. 

Há outros fatores como vandalismo: O aluno não se sente representado, incluído, 

não se sente pertencente ao colégio, aos métodos, projetos, eventos, nosso maior 

desafio será conquistar esse aluno, será importante um trabalho em conjunto dos 

professores, assistência social, equipe psicológica e uma vasta estrutura de 

ocupações que façam esse jovem entender que a escola é dele também. Não há 

receita de bolo para esse problema, porém não podemos negligenciar e 

simplesmente propagar punições que não reeducam, e fazem o jovem voltar pior, 

onde preferem fingir que nada ocorreu e quando a indisciplina acaba por tomar 

proporções desastrosas, acabam por contatar a Guarda Municipal, e Polícia 

Militar, ou seja, é colocado o aluno e o guarda municipal em uma situação muito 

hostil. Não queremos isso, optamos por atacar o problema na raiz, problema da 

escola, deve ser resolvido dentro da escola e pelos personagens do colégio. 

Defendemos a criação de um NÚCLEO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

dentro do colégio, que será composto por alunos mediadores (Que poderão ter 



 
sua ação valorizada na forma que as comissões julgarem possíveis e dentro da 

legalidade), professores mediadores (poderão ser remunerados com Hora Extra 

fora de seu expediente, bem como ter certificados que valham pontuação extra 

para a atribuição de aulas), poderão contar com o auxílio de psicólogos, 

psicopedagogos, assistentes sociais, sendo aberta a participação para demais 

lideranças tanto do colégio, quando da comunidade escolar caso o conselho de 

escola julgue necessário. Tudo isso na direção de construir uma escola cada vez 

mais inclusiva. 

 

• BÔNUS PARA TODOS QUE TRABALHAM NA EDUCAÇÃO: Será concedido o 

14º salário ao final do ano, assim como é feito em cidades vizinhas, de forma a 

contemplar todos os servidores que atuem na educação (Gestores, professores, 

oficiais administrativos, inspetores, responsáveis pela limpeza etc.). 

 

• AUXÍLIO LOCOMOÇÃO: Temos perdido ótimos professores devido ser inviável a 

locomoção até nossa cidade, neste sentido, nos comprometemos custear um teto 

máximo de combustível por mês, negociado com postos de combustível da cidade, 

como forma de valorizar o comércio local e geração de empregos. E sobre o 

pedágio gasto em dias letivos, nos comprometemos a custear 50% do valor gasto 

pelos professores que comprovadamente declarar residência em outra localidade.    

 

• FORTALECER A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS: O espaço físico será 

reformulado, de acordo com as necessidades das comunidades escolares. Obras 

serão realizadas de forma cooperativa, serão incentivados mutirões para 

construções e reformas, de forma que o valor empregado, fique dentro da própria 

comunidade escolar, gerando até mesmo emprego para a comunidade neste 

momento tão difícil economicamente. Defendemos que professores e alunos 

tenham acesso total à internet do colégio. E que esta seja de qualidade. Que as 

escolas possuam os recursos tecnológicos adequados para os professores que 

optem por utilizar.  



 
 

• COMISSÃO DE PROFESSORES POR ÁREA DO CONHECIMENTO: Será 

instituída uma comissão, formada por professores eleitos para este fim, com o 

objetivo de rever o material didático da cidade, construir um norte com base nas 

discussões acadêmicas e demais deliberações dos órgãos competentes. Essa 

comissão poderá discutir juntamente com a COMISSÃO DE EDUCADORES POR 

BAIRRO, a utilização de apostilas, contratação de empresas, livros didáticos, ou 

até mesmo a adoção de outras ferramentas de aprendizado em substituição, como 

a adoção de Tablets com apostilas e livros virtuais. 

 

• INCLUSÃO ESCOLAR: Iremos combater qualquer prática que fomente a 

exclusão, seja qual for. Defendemos que os espaços públicos, logo as escolas 

também, sejam amplos espaços de pluralidade, de participação, colaboração, 

solidariedade, independentemente de qualquer classe social, gênero, etnia, raça 

ou deficiência física ou intelectual. Assim como listado no tópico 11, atuaremos em 

total conexão com o SETORIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO PSOL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, bem como os demais profissionais, e personagens 

da comunidade escolar na construção de caminhos inclusivos, e demais 

necessidades que se façam importante meios para acessibilidade ou combate às 

injustiças ou qualquer política segregacionista. Será buscado fortalecer parcerias 

já existentes que tenham a aprovação da comunidade escolar, bem como obter 

novas. Um exemplo disso é o papel muito importante que a Comunidade de Amor 

Rainha da Paz vem fazendo para pessoas que necessitem de cuidados especiais, 

trabalhos assim devem ser estimulados e levados para mais bairros, promovendo 

assim uma Inclusão ainda maior das pessoas com necessidades especiais. 

No que diz respeito às salas de aula, todo aluno com necessidades especiais 

deverá ser acompanhado de um profissional, que poderá atuar em conjunto ao 

professor titular da sala. 

 

• INCENTIVO AOS PROFESSORES PARA CONTINUAREM ESTUDANDO: HTPC 



 
é lugar de formação? Pode até ser, mas não é o único. A prefeitura no governo do 

PSOL custeará cursos, especializações, bolsas de estudos, principalmente todo 

tipo de incentivo para professores que queiram fazer Mestrado e Doutorado. Uma 

necessidade importante que sempre aparece, é professores que precisam de 

ajuda para lidar com alunos especiais, nesse sentido promoveremos cursos ou 

bolsas de estudo para capacitação de profissionais nas diversas ações que 

promovam a Inclusão Escolar. 

 

• Será revisto a forma de pontuação, valores de pontos por certificados. Hoje em dia 

é valorizado apenas o professor que não falta. É importante isso, mas não é a 

única forma. Querem um exemplo? Um professor entrega um diploma de 

doutorado, ganha 20 pontos, outro entrega um diploma de mestrado, acrescenta 

10. Só quem estudou sabe o quão trabalhoso e gratificante é conquistar uma 

formação dessas. Pois bem, se essa mesma professora que conquistou 30 pontos, 

ficou internada por motivos de saúde por 30 dias, serão descontados de sua 

pontuação 30 pontos. Entenderam o abismo? O PSOL propõe uma pontuação 

mais justa e esses problemas serão discutidos com a classe dos professores, de 

forma que valorize tanto os professores que não faltam, quanto aos que seguem 

em busca de uma qualificação cada vez melhor, acompanhada de incentivos e 

valorização salarial. Será determinado um período de estudo para mestrado e 

doutorado, com incentivos financeiros, sem perda de pontuação e mantido o 

cargo, em contrapartida este profissional deverá retribuir ao município seu 

conhecimento adquirido, com projetos (Seja de formação de profissionais, 

professores, treinamentos) ou até mesmo, projetos científicos para a melhoria da 

cidade, podendo inclusive compor núcleos estratégicos da prefeitura. Exemplo: na 

atual situação de pandemia, seria de extrema importância um profissional com 

conhecimento técnico para ajudar nas discussões e pareceres técnicos sobre o 

retorno ou não das aulas e em quais condições. Os diplomas de mestrado e 

doutorado, terão valorização imediata e significativa, a proposta é aumentar 75% 

do salário para mestrado e 100% para doutorado. Essa estratégia ajudará não só 



 
a estimular os professores a estudarem, como permanecerem no quadro do 

magistério de Santana de Parnaíba, ou até mesmo atuando em projetos e 

assuntos estratégicos. O que não podemos é perder ótimos profissionais como 

temos perdido para outros municípios, ou instituições privadas. 

 

• ZELADOR NO COLÉGIO: Toda escola deverá uma pessoa responsável por zelar 

pelo espaço físico, de forma a fazer pequenas manutenções, ou reparos que 

sejam necessários no cotidiano escolar.  

 

• ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, CIENTÍFICAS: Será destinado um 

fundo especial para atividades especiais, a ser definido pelo conselho de escola 

em projetos, e aprovados pela comissão de educação por bairro. Neste sentido 

poderão ser inclusos ônibus e eventos em geral, seja dentro ou fora do colégio. Há 

a importância dessas comissões de educadores, pois para facilitar a logística, e 

redução de gastos, aproveitamento do fundo de forma mais eficaz, os projetos 

poderão ser adotados em conjunto, levando em consideração as demandas do 

bairro e os espaços públicos a serem ocupados.  

 

• SINDICÂNCIA: Todos os processos de sindicância da educação, deverão ter um 

total de até 3 representante da classe presente, podendo ser de sindicato, além de 

demais representantes legais como advogado etc. O intuito é inviabilizar o 

processo de sindicância como um tribunal de inquisição, que venha a amedrontar 

ou perseguir politicamente opositores.  

 

DESIGUALDADE DE GÊNERO: COMBATE AO MACHISMO E À VIOLÊNCIA CONTRA 

MULHERES 

 

• ALUGUEL DA MULHER: Iremos instituir um programa que visa cuidar ainda 

mais das mulheres vítimas de violência doméstica. O programa que será 

coordenado pela Secretaria da Mulher e que terá como objetivo amparar 



 
mulheres vítimas de violência doméstica que estejam impedidas de retornar para 

seus lares em virtude do risco de sofrimento de qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial.  

 

O Aluguel da Mulher corresponderá a um valor mensal, em um período de até 12 

meses.  

 

INFRAESTRUTURA DE CONEXÃO 

 

• INTERNET PARA TODOS: Com a evolução das tecnologias de comunicação e a 

transformação das relações sociais, a internet passou a ser instrumento 

indispensável para a comunicação, para a interação social e para o acesso a 

informações, bens culturais, conhecimentos científicos e serviços públicos e 

privados. Um dos motivos pelos quais a internet adquiriu tamanha importância, 

reside no fato de que ela possibilita o exercício de diversos direitos humanos 

fundamentais. 

No entanto, as famílias de baixa renda ficam impedidas de exercer seus direitos 

pela falta de acesso à internet em suas residências. De acordo com recente 

pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, 88% das famílias com renda 

mensal de até um salário mínimo não dispõem do serviço de acesso à internet 

em suas residências. Destas, 48% afirmam que não adquirem o serviço porque 

não podem pagar.  Portanto, propomos um Projeto para auxiliar as famílias de 

baixa renda na aquisição do serviço. 

 

TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 

 

• TARIFA ZERO: estenderemos a tarifa zero já exposta no plano de governo 

principal aos estudantes e professores, estenderemos o direito aos 

desempregados e pessoas com mais de 50 anos, aposentados (tendo direito a 



 
um acompanhante). 

 

• AUMENTO DE FROTA E LINHAS DE ÔNIBUS: Em nosso governo, empresa de 

ônibus não vai decidir sobre assuntos estratégicos. Neste sentido, propomos a 

criação de comissão de moradores por bairros, para decidir sobre as atuais 

linhas, horários, e possível criação de novas linhas. Faremos auditoria pública 

dos valores praticados, e verificaremos a possibilidade de criação de 

cooperativas de transporte público, de forma que aquele transportador escolar 

por exemplo, que ficou sem serviço durante a pandemia, possa cadastrar-se e 

prestar serviço, ajudando a população, ficando a renda dentro do próprio 

município, não indo para grandes conglomerados do transporte privado.  

 

CULTURA 

 

• SAMBA DE BUMBO, SAMBA RURAL PAULISTA: Toda manifestação cultural de 

origem afrodescendente tem sido vítima de um “Apagamento” e 

“Embranquecimento”, com o Samba não tem sido diferente. Muito se conhece 

sobre o Samba como ritmo de massas, ligado aos primórdios no Rio de Janeiro,  e 

pouco se fala sobre uma manifestação de extrema relevância histórica, e que 

resiste aos diversos ataques de um Racismo Estrutural (Usando o termo do 

professor Sílvio Almeida): O Samba Rural Paulista, também conhecido como 

Samba de Bumbo. Tal manifestação, ligada diretamente ao passado de resistência 

negra, das Senzalas e Quilombos, encontra-se tão presente em nossa cidade de 

Santana de Parnaíba, principalmente no bairro do Cururuquara, e resiste 

incessantemente ao descaso promovido pela prefeitura na figura do atual grupo 

que administra a cidade. 

 

Antes de mais nada, se faz necessário, até por questão de responsabilidade 

humanitária, amparar as pessoas que mantém essa memória viva, que são os 

mestres negros, e não há outra forma de valorização, que não comece por esse 



 
reconhecimento, mas que não se percam nas diversas formas de burocratização 

e/ou conchavos políticos.  

 

Neste sentido, o PSOL de Santana de Parnaíba propõe combater todo 

apagamento da memória, e traremos para dentro das decisões estratégicas os 

mestres negros, bem como aqueles que tem colaborado para a resistência diária. 

Neste sentido, se faz extremamente importante, antes de mais nada, a criação de 

comissões por bairros onde resiste o Samba Rural em Santana de Parnaíba, de 

forma que possam deliberar sobre a utilização de fundos específicos para este fim. 

Nosso compromisso principal é com a preservação dessa memória viva, pulsante 

e que não fique segregada, ou exposta como alegoria, para visitação única e 

simplesmente.  

 

Nossa plataforma defende que essa cultura chegue aos demais bairros e para 

isso, primeiro precisamos fortalecer a base. Um compromisso que mantemos, é 

criar um Centro de Referência em Memória do Samba de Bumbo em Santana de 

Parnaíba na forma de uma autarquia (para que continue funcionando 

independente do governo que ocupe a prefeitura), com estatuto e funcionamento 

próprio, e que será ocupado por representantes dessas comissões, ou por eles 

indicado e não por indicação político-partidária. Com total amparo da nossa 

administração na forma de incentivos diversos, nesse espaço será possível haver 

estudos, cursos, oficinas, uma vasta biblioteca, com plena autonomia para atuar, 

inclusive para captar recursos e utilizá-los em prol da valorização do Samba 

Paulista e de seus valorosos Mestres. Cursos estes que deverão ser feitos pelos 

professores de nossa cidade, de forma que possam propagar nos colégios e nos 

diversos bairros. 

 

Na administração do PSOL de Santana de Parnaíba, o Samba Paulista não será 

uma alegoria, a ser apresentada na forma de espetáculos esporádicos e distante 

dos espaços de poder, muito pelo contrário, tais comissões participarão das 



 
decisões estratégicas da cidade. 

 

SERVIDOR PÚBLICO 

 

Servidores públicos estáveis, qualificados e valorizados são indispensáveis às 

políticas e serviços públicos universais e de qualidade. Hoje, os serviços públicos 

se tornaram objeto de benemerência ou lucro, ainda mais depois da imposição de 

teto aos gastos sociais. Com o predomínio das políticas neoliberais, que tudo 

privatizam e mercantilizam, os servidores passaram a ser impiedosamente 

desmoralizados e postos em liquidação, em nome da “reforma do Estado”. E 

quase todas as forças políticas hegemônicas que têm governado o Estado 

Brasileiro contribuíram para este desmonte sistemático. No Município de Santana 

de Parnaíba não é diferente. O desmantelamento do serviço público vem sendo, 

por sucessivas administrações, patrocinado por políticas de supressão de direitos 

e desvalorização dos servidores, a degradação salarial dos 0,01 %, a quebra da 

paridade entre ativos e aposentados, o rebaixamento dos admitidos frente aos 

efetivos, a feroz terceirização e o abandono dos concursos, o descumprimento do 

pagamento de precatórios, e a disseminação de formas de assédio e de práticas 

antissindicais, entre outras ações.  

 

O PSOL irá defender, incondicionalmente, os direitos dos funcionários públicos. 

Teremos como uma prioridade, serviços que atendam necessidades e direitos 

dos paulistanos, com uma gestão participativa que tem nos servidores valorizados 

sujeitos fundamentais. 

 

• Incremento real de salários e proventos, em maior proporção aos de menor valor;  

 

• Respeitar a isonomia salarial para servidores com atribuições semelhantes, 

inclusive com a extensão de direitos dos efetivos a contratados precariamente;  

 



 
• Formar um quadro geral de servidores, permitindo negociação conjunta de 

demandas; 

 

• Atualizar o pagamento dos precatórios;  

 

• Concursos para todas as carreiras, com medidas afirmativas respeitando as 

proporções de gênero e raça dos territórios atendidos;  

 

• Restabelecer nomenclaturas e atribuições dos cargos de acordo com a formação 

exigida ao seu exercício;  

 

• Criar tabelas de lotação garantindo funcionários efetivos suficientes ao 

funcionamento das unidades;  

 

• Formação permanente e participativa dos servidores;  

 

• Instituir a Escola do Servidor Público e criar, junto a ela, o Centro de Memória dos 

Servidores e das Políticas Públicas;  

 

• Reversão do processo de terceirização e restituição progressiva de serviços 

diretos por efetivos;  

 

• Auditar e publicizar os contratos de terceirização com sanções e ressarcimentos 

por improbidade e corrupção;  

 

• Garantir livre manifestação e adoção de mecanismos eficazes contra quaisquer 

formas de assédio;  

 

• Respeitar a data-base do funcionalismo com envio à Câmara de projeto de lei 

salarial junto com a LDO e LOA;  

 

• Participação democrática consultiva e deliberativa dos servidores em secretarias, 

conselhos, departamentos e outros órgãos; 


