Diretrizes para um Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores para São Carlos
2021-24
Um programa de governo deve ser o resultado de um processo participativo de elaboração
coletiva e progressiva, envolvendo o maior número possível dos participantes, militantes,
simpatizantes e apoiadores, interessados no objetivo comum de resgate e aprendizado com o
legado das gestões Newton Lima (2001-08) e Osvaldo Barba (2009-12) e, sobretudo, na
perspectiva de trazer São Carlos de volta para o século XXI.
Esse horizonte programático implica, para sua concretização, um firme compromisso com três
princípios orientadores fundamentais:
a) Participação cidadã na elaboração e acompanhamento das políticas públicas eficientes e
sustentáveis:
b) Compromisso com o planejamento e implementação de ações e políticas transversais e
c) Valorização da capacidade intelectual instalada nas nossas universidades e centros de
pesquisa e sua mobilização para a elaboração e acompanhamento de políticas públicas que
estimulem e alavanquem o desenvolvimento sustentável do município e da cidade.
Estes três eixos devem informar a definição de políticas públicas, inclusivas e comprometidas
com as parcelas mais carentes da sociedade são-carlense, nas seguintes áreas prioritárias:
1. Compromisso com a Democracia e Gestão Pública Eficiente:
Entende-se que sem o pleno exercício da cidadania e da participação social, a cidade não tem como
avançar no enfrentamento de seus graves problemas nas áreas que afetam a vida cotidiana da
população.
2. Segurança Pública: Coordenar as ações com o Estado e retomar os princípios do Plano
Municipal de Segurança Pública, privilegiando ações transversais entre educação, saúde, política
urbana, iluminação e etc.
3. Educação Pública e de Qualidade: Garantir que a Educação Pública Municipal tenha caráter
inclusivo e republicano, exercendo seu papel na formação integral do cidadão, na esteira do
pensamento do grande educador Anísio Teixeira.
4. Saúde Pública Humanizada e Universal. Manter o princípio do acesso à saúde como direito
fundamental para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a defesa intransigente do
Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo sua gratuidade e universalidade.

5. Respeito à Diversidade Social, Étnica, Cultural e de Equidade. Implantar políticas públicas
que garantam e disseminem o respeito à diversidade e às liberdades individuais é a base de uma
sociedade multiétnica e democrática.
6. Desenvolvimento Urbano Sustentável. Promover a atualização do processo de planejamento
urbano de maneira a articular as necessidades de mobilidade urbana, provimento de habitação e
sustentabilidade social e ambiental.
7. Práticas Esportivas e Lazer. Fortalecer e ampliar a rede de atendimento esportivo do
município, por meio de programas e projetos esportivos e parceria com entidades desportivas e
uma otimização do uso das praças de esporte e lazer do município;
8. Cultura para Todos e Todas. Fomentar atividades culturais, desenvolvendo parcerias com
diversos segmentos artísticos e produtores culturais da cidade, ocupando espaços públicos por
meio de ações culturais.
9. Gestão Ambiental Mais Sustentável. Implantar um modelo de gestão urbana e municipal

fundamentado no respeito e na preservação do meio ambiente que são as bases do desenvolvimento
sustentável.
10. Política habitacional. Elaborar políticas de provimento de habitação de interesse social de
inciativa municipal e buscar atuação cooperativa com os órgão estaduais e federais da área.
11. Infância e Juventude. Garantir e ampliar toda a rede de proteção à criança e ao adolescente
por meio de políticas culturais, cidadãs e educacionais.
12. Promoção Social e Direitos. Defender a integralidade e ampliação no Sistema Único de
Assistência Social, todas as suas potencialidade e possibilidades/transversalidades de políticas,
13. Desenvolvimento Econômico, Geração de Trabalho, Emprego e Renda. Retomar uma
visão global da economia municipal, criando a possibilidade de descentralização e investimentos
em estruturas municipais, com foco no estímulo à criação de emprego e renda e a programas de
capacitação e atualização profissionais.
Somos comprometidos com a retomada das mudanças e, com isso, construiremos um novo
futuro para São Carlos.
Partido dos Trabalhadores de São Carlos.

