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As 50 Propostas Para Mudar de Verdade! 
 
 
 

“Quem gosta de dinheiro tem que ser tirado da política” (Mujica, ex-presidente do Uruguay) 
 
 
 

EIXO 1 - COMBATE A DESIGUALDADE SOCIAL: Inclusão social, 
fontes de renda e assistência como garantia do direito à cidade 
 
1.O PSOL aposta e assume o compromisso de incentivar a geração de 
emprego e renda a partir de pequenos empreendimentos em regiões 
periféricas da Cidade, através da implantação gradual de um Programa de 
Renda Justa Permanente (complementar) às famílias pobres (de acordo com o 
Cadastro Único) e trabalhadores sem vínculo de emprego. 
 
2. Rever a política de incentivo industrial – que inclui doações de áreas para 
empresas vindas de outras cidades, e diversas vantagens diretas e indiretas – 
buscando criar mecanismos capazes de impulsionar micro e pequenos 
empreendimentos (industriais e de serviços) e, assim, possibilitar uma 
redistribuição de riquezas e pluralidade na oferta. Proposta inclui incentivo 
à criação de um Banco de Crédito Comunitário para fugir dos altos juros do 
mercado financeiro convencional. 
 
3. Reestruturar as políticas e mecanismos de isenção fiscal, visando 
incentivar projetos (de produção e serviço) de inovação, pequenos e médios 
empreendimentos, bem como garantir incentivo aos microempreendedores, 
que geram baixo impacto ambiental e asseguram empregos e renda. 
 
4. Radicalizar a implantação das políticas sociais federais, ainda 
existentes, como o Programa Bolsa Família, Economia Solidária, Agricultura 
Familiar e Agroecológica, visando reduzir desigualdades sociais no Município. 
Programas de distribuição de renda devem garantir, como revelam indicadores 
sócio-econômicos, a melhoria das condições de vida das famílias beneficiadas 
e, assim, funcionar como mecanismos de fortalecimento da economia local. O 
Programa Nacional de Alimentação escolar (PNAE Municipal) deve destinar à 
agricultura familiar a porcentagem de produtos que a agricultura familiar no 
município oferece e não limitar a um percentual para agricultura familiar, ao 
mesmo tempo em que destina maior valor aos grandes fornecedores. 



 
5. As ações de assistência social devem interagir com as demais 
diretrizes da administração pública, assegurando condições que 
envolvem todos direitos sociais, bem como garantir acesso, inclusão, 
mobilidade e contribuir ao pleno exercício da dignidade humana, tendo por 
fundamento a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional 
de Assistência Social. 
 
 

EIXO 2 - ACESSO À CIDADE: Direito à mobilidade é garantir 
transporte público 

 
6. Criar estrutura e recursos humanos (com profissionais concursados) na 
Autarquia Municipal de Trânsito (AMTT) para fiscalizar o serviço de 
transporte com informações próprias ao sistema, de forma autônoma e 
profissional, capaz de monitorar as condições técnicas e qualidade do serviço 
prestado pela concessionária. 
 
7. Definir diretrizes para uma política pública de mobilidade urbana em 
Ponta Grossa, priorizando o uso e acesso ao transporte coletivo, 
racionalizando a malha e fluxo de ônibus com oferta de linhas, maior agilidade, 
adaptação de rotas de curto trajeto nos bairros centrais (como já acontece em 
outras cidades de porte médio), linhas interbairros (evitando a passagem pelo 
centro), incentivando o não uso de veículos privados e, por consequência, 
fortalecendo o sistema coletivo com mais viabilidade econômica. 
 
8. Elaborar um plano de implantação gradual de ciclovias e ciclofaixas 
nas principais vias de circulação da cidade, incentivando o uso de bicicleta 
em toda a cidade, com uma campanha de educação pública para incentivar 
o uso de transporte coletivo - com delimitação de faixas exclusivas nas 
principais vias da cidade, prioritariamente nos bairros distantes do Centro de 
PG. Simultaneamente, priorizar projetos para captação e destinação de 
recursos para bairros historicamente negligenciados quanto à pavimentação 
asfáltica, construção de galerias pluviais e de esgoto, e de calçadas.  
 
9. Em audiências públicas, definir edital de concessão ao serviço de transporte 
coletivo (contrato que acaba em 2022) para assegurar uma inclusão gradual 
gratuita de moradores de baixa renda (pelo cadastro CadÚnico) e 
trabalhadores autônomos/informais, projetando condições efetivas para 
implantação de tarifa zero no sistema público de PG. 
 
10. Para um novo contrato de concessão do serviço público do transporte 
público (em 2022), o PSOL vai elaborar um estudo para avaliar a viabilidade de 
condições técnicas e operacionais para criação de uma Empresa Pública de 
Transporte Coletivo de Ponta Grossa. A reestruturação gradual do Transporte 
coletivo da Cidade envolve adoção de mecanismos capazes de criar 
iniciativas e ações que fortaleçam a urgência de defender o transporte 
como direito e política pública. Neste sentido, viabilizar uma proposta de 
TARIFA ZERO é uma das prioridades da gestão. E, em médio e longo prazo, 
definir alternativa de transporte coletivo (com a possível reutilização dos 



modais da rede ferroviária, em sistema de Veículos Leves sobre Trilhos/VLT), 
planejando ligações interbairros de mobilidade urbana. 

 
 

EIXO 3 – EDUCAÇÃO: Educação, esporte, cultura e 
comunicação para o exercício pleno da cidadania 

 
11. Implantar o plano de carreira para valorizar os profissionais da educação 
e demais servidores da área (merendeira, servente, nutricionista, professor@, 
assistente de educação infantil e escriturário), com formação continuada, e 
reconhecimento, de todos servidores da secretaria municipal, atualizando o 
Plano de Carreira Docente, que hoje não incentiva e sequer reconhece 
financeiramente o investimento em cursos de pós-graduação, de acordo com a 
Meta-17 do Plano Nacional de Educação (valorizar os profissionais do 
magistério) e buscar condições para equiparar o salário ao dos demais 
servidores municipais de PG com escolaridade equivalente. “Valorizar os (as) 
profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE”, 
determina a Meta 17 do PMEPG (com previsão para 2021). 
 
12. Garantir o direito de trabalho e expressão plural do conhecimento e 
pensamento nas escolas, combatendo toda e qualquer forma de cerceamento 
à atividade docente, que posa afetar o princípio constitucional da liberdade de 
cátedra e Educação Pública laica e plural (com informação sobre as mais 
diversas crenças religiosas), conforme PMEPG (Meta 19) que prevê autonomia 
e gestão democrática nos estabelecimentos de ensino. 
 
13. Definir, em diálogo com Professores, as condições reais para implantar 
as metas da escola de tempo integral, com vistas à qualidade, conforme 
Plano Municipal de Educação (de 2015, Meta 6), adequando uso racional do 
espaço físico e um planejamento de atividades diversificadas que assegurem 
não somente a escola em tempo integral, mas a formação integral (intelectual, 
física, emocional, social e cultural), com um planejamento de contratação de 
servidores efetivos. 
 
14. Garantir o aumento da cobertura de atendimento de Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEIs) para crianças de 0 a 4 anos em todos os 
bairros, com a gradual redução das filas, assegurando condições de acesso 
escolar, aprendizagem e permanência, com alimentação, transporte quando 
necessário, atendimento social e atenção às eventuais necessidades 
específicas. 
 
15. Reestruturar a Fundação Municipal de Esportes de Ponta Grossa, 
definindo, em diálogos com profissionais e entidades da área, diretrizes 
claras e viáveis na Política Pública Municipal ao Esporte, com um 
calendário permanente em sintonia com as demandas frequentes na Cidade, 
integrando recreação, lazer, inclusão social e de pessoas com deficiência. Isso 
significa profissionalizar a FME com servidores habilitados a elaborar projetos e 
aproveitar editais em níveis nacional e estadual. 



 
16. Criação de 20 unidades do Centro de Inclusão Educacional Esportiva, 
distribuídos em toda cidade, aproveitando os espaços existentes 
(ginásios, quadras e mini ginásios), mantidos pelo Município e Estado, com 
professores em diferentes modalidades indicadas pelas próprias comunidades, 
visando aproveitar os talentos atualmente desperdiçados (prioritariamente após 
o quinto ano escolar) por falta de direcionamento e política pública no esporte. 
A proposta visa uma parceria com Cursos de Educação Física de Instituições 
Universitárias da Cidade. 
 
17. Planejar e reestruturar praças e espaços públicos, com ênfase na 
recuperação arbórea, paisagística e de equipamentos para lazer e práticas 
de esportes para crianças, jovens, adultos e idosos, garantindo execução das 
ações previstas no projeto Plano Diretor, que Prefeitura de PG pagou cerca de 
R$ 1,5 milhão e, até set/20, não saiu do papel na Cidade (documento venceu 
em 2016). 
 
18. Buscar condições para garantir 1% do orçamento municipal ao setor 
cultural, a ser investido exclusivamente em projetos e ações culturais, 
assegurar que o executivo (Prefeitura de Ponta Grossa) repasse os valores do 
Fundo Municipal de Cultura no primeiro trimestre do ano, garantindo assim que 
o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) tenha autonomia para definir 
e executar os editais públicos para seleção de projetos e ações culturais no 
ano corrente. 
 
19. Desenvolver, em parceria com entidades sociais e educacionais, 
programas de formação de público às diversas iniciativas culturais 
(música, teatro, dança, manifestações populares, literatura, artes visuais e 
expressões interdisciplinares), incentivando a participação e o interesse público 
pelas variadas produções da área. 
 
20. Criar o Sistema Municipal de Museus em Ponta Grossa, físico e virtual, 
de acordo com proposta aprovada no Plano Municipal de Cultura em vigor, 
incentivando a valorização da memória, vida e história dos vários grupos, 
movimentos e expressões culturais da Cidade. 
 
21. Reestruturar a TV Educativa de Ponta Grossa. Nos limites da gestão, 
fazer um plano de concurso para contratar profissionais com autonomia de 
trabalho, atualização estrutural e de equipamentos da emissora para, em 
seguida, rediscutir a função social, pública e a autonomia de produção da TVE, 
seja na perspectiva de uma informação jornalística plural, aliado ao papel 
cultural e educativo da emissora, conforme previsto na legislação, pois não se 
trata de uma emissora para assessoria do prefeito e aliados. A TVE PG precisa 
ser pública, de verdade! 
 
22. Discutir, junto ao Conselho Municipal de Política Cultural de PG, iniciativas 
que envolvam formação em gêneros musicais nacionais e típicos da região (Sul 
e Estado), a partir dos bairros da Cidade, que hoje em pouco são 
contemplados nas ações em andamento, incluindo setores historicamente 
excluídos (conforme indicado no eixo Diversidade deste programa), bem como 



buscar mecanismos para facilitar acesso aos editais públicos do setor cultural, 
seja por meio de oficinas ou em interação mais presente junto às escolas 
públicas do Município, associações de moradores e demais entidades 
comunitárias sem fins lucrativos, ações essas que precisam ser viabilizadas 
pela garantia de acesso aberto à internet, prometido em PG há mais de uma 
década. Trata-se, enfim, de viabilizar a descentralização das ações 
culturais na Cidade. 
 
23. Ponta Grossa precisa, e pode, ter internet gratuita aos moradores! É 
urgente definir metas para uma progressiva implantação de um sistema de 
rede sem fio para garantir internet aberta nos principais espaços públicos da 
Cidade (praças, serviços de saúde, escolas, bibliotecas e setores de gestão). 
Experiências de diversas cidades do País confirmam que, a partir de parcerias, 
é possível manter wi-fi em espaços públicos, sem comprometer o orçamento 
municipal, possibilitando informação e acesso a serviços úteis à população. 
Não é possível falar em inclusão cultural e tampouco diálogo com a população, 
em especial, os milhares de jovens em bairros de toda Cidade, sem opção de 
internet aberta em espaços públicos. 
 
 

EIXO 4 – SAÚDE: Saúde e Saneamento como condições 
básicas para a Qualidade de Vida 

 
24. Definir, em diálogo com profissionais do quadro de carreira, um plano 
de recomposição de recursos humanos na área de saúde, através de um 
cronograma de concurso público e contratação, acabando gradualmente com a 
terceirização para assegurar condições de trabalho e atendimento à população, 
bem como o fortalecimento da rede saúde da família, priorizando a saúde 
preventiva e a qualidade de vida da população. 
 
25. Reabrir postos desativados (alguns com promessa de reforma) nas 
recentes administrações e criar novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
com equipamentos médicos, odontológicos e de enfermagem, bem como 
espaço adequado para espera pelos usuári@s), especialmente em bairros 
ainda carentes de atendimento pelo SUS. As UBSs também precisam contar 
com espaço às equipes profissionais multidisciplinares em saúde e para 
vacina, evitando deslocamento de moradores para outros bairros, quando 
necessitam de vacinação. É preciso, da mesma forma, reestruturar o Centro 
Municipal de Especialidades, ampliando a oferta de consultas, com 
equipamentos necessários e a contratação de profissionais por concurso 
público nas principais demandas médicas, a partir de diálogo e planejamento 
com servidores da área, Conselho de Saúde (CMS) e usuários do SUS. 
 
26. Trabalhar, junto ao Conselho Municipal de Saúde, e nas conferências 
setoriais, pela criação de conselhos locais (nos distritos e bairros), que 
subsidiem as decisões de aplicação de recursos na área, viabilizando 
redes de participação popular e, ao mesmo tempo, fortalecendo o acesso aos 
serviços e defesa do SUS. 
 



27. Lutar pela criação de centros de parto normal dirigidos por enfermeiras 
obstétricas, de acordo com orientação e incentivo do Ministério da Saúde, 
em articulação com práticas de pré-natal, parto e pós-parto que visem a 
redução dos índices de mortalidade e morbidade materna e infantil, redução 
das cesarianas e de casos de violência obstétrica. 
 
28. Defender e assegurar a universalização do acesso aos serviços de 
esgoto e água tratada em Ponta Grossa, com fiscalização junto à empresa 
prestadora de serviço, garantido a implantação efetiva de um Plano Municipal 
de Saneamento, de fato, discutido e aprovado pela população em audiências 
públicas (sem descaso com interesse público, favorecimento ou silêncio da 
gestão local diante da falta de água/esgoto, eventualmente registrada na 
Cidade). 
 
29. Garantir a efetiva execução e atualização do Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com garantias de proteção ambiental 
nos processos de destinação e tratamento, com medidas mitigadoras e de 
recuperação das áreas já degradadas, bem como assegurar condições para 
coleta seletiva, separação e destinação de resíduos sólidos, em todas as 
regiões da Cidade, com participação de cooperativas de catadores. A proposta 
inclui planejamento e construção de uma USINA de RECICLAGEM, ao lado 
de um aterro público em local adequado, impedindo iniciativas de 
incineração do lixo, em sintonia com o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, além de criar condições para que a gestão e o manejo de resíduos 
sólidos atendam aos interesses públicos e não funcionem apenas como alvo de 
lucro empresarial. Por se tratar de um serviço público essencial, além de 
fiscalizar, é preciso que a Prefeitura de PG mantenha um monitoramento, 
através da Vigilância Sanitária e demais órgãos responsáveis, para evitar 
riscos e impactos à saúde pública. 
 
 
EIXO 5 - MEIO AMBIENTE: Agricultura familiar, meio ambiente e 

turismo pela Cidade Sustentável 
 
30. O potencial das comunidades de agricultores familiares e 
tradicionais deve ser discutido e utilizado como estratégia para fomentar 
o turismo rural na região, facilitando o acesso (com pavimentação ecológica 
e/ou paralelepípedo) e o consumo de produtos regionais, como a experiência 
das sacolas agroecológicas de comércio justo. 
 
31. Elaborar uma política de inovação tecnológica para implementos da 
agricultura familiar (robótica e mecanização agrícola), aproveitando potencial 
da Cidade como polo regional de geração de tecnologia para promover 
alimentação saudável, apoio à valorização dos produtos regionais através de 
feiras da agricultura familiar com roda de negociação, feira da uva e do peixe, 
em parceria com municípios dos Campos Gerais. 
 
32. A Prefeitura de Ponta Grossa deve assumir o papel de município-polo e 
planejar a instalação de central de abastecimento para centralização dos 
produtos da agricultura familiar da região, com o objetivo de armazenar 



produtos não perecíveis e facilitar a distribuição e uma logística organizativa (já 
existente) dos agricultores. 
 
33. Criação de um programa público (Água é Vida nas escolas, mídia e demais 
espaços sociais) para garantir a proteção dos mananciais superficiais e 
subterrâneos, associado à criação de uma área de proteção de manancial 
subterrâneo na região de recarga do Aquífero Furnas, bem como um plano de 
recuperação de áreas degradadas em áreas de preservação permanente 
(APP) urbanas (córregos, nascentes e áreas úmidas). 
 
34. Apoio, fortalecimento e valorização das Unidades de Conservação 
existentes no município de Ponta Grossa (Parque Nacional dos Campos 
Gerais; Parque Estadual de Vila Velha; Área de Proteção Ambiental (APA) da 
Escarpa Devoniana; Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal Floresta de 
Araucária; Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); Parque 
Municipal Marguerita Masini (antiga pedreira e Chácara Dantas); Parque 
Natural Municipal Boca da Ronda; Parque Natural Municipal do Rio Verde 
e Parque Municipal Lago de Olarias. É função do poder público municipal 
conservar, manter limpo e incentivar educação sobre uso dos espaços 
ambientais. 
 
35. A valorização da Cidade pressupõe respeito à vida, história e cultura da 
população e dos bens naturais. É preciso incluir a educação patrimonial 
(natural, material e imaterial) como uma diretriz de política pública, 
atualizando a legislação com a inclusão em conteúdo interdisciplinar 
complementar nas escolas municipais/estaduais da Cidade, valorizando os 
bens e patrimônios existentes em Ponta Grossa, além de incentivar o acesso e 
conhecimento aberto da população aos espaços, iniciativas e atrativos 
turísticos (naturais, simbólicos, rurais ou urbanos). Para isso, é avaliar abertura 
de espaços culturais/museus aos fins de semana, possibilitando visitação e 
opções de lazer. 
 
36. Promover ações de apoio e fomento ao turismo sustentável em Ponta 
Grossa, que até hoje não conta com políticas efetivas ao setor, apontando 
indicadores e metas reais (curto, médio e longo prazo), incluindo pequenos 
proprietários rurais, que precisam ser motivados ao desenvolvimento do 
turismo em áreas naturais, com políticas de incentivo fiscal e programas de 
qualificação, em parcerias com instituições de ensino superior da Cidade 
(cursos de Turismo, Administração, Geografia, História, Economia, 
Comunicação, entre outros). 
 
37. A gestão Municipal (na Prefeitura e Câmara de Vereadores) deve 
entender, valorizar e aproveitar as características e fatores geo-
econômicos ao planejamento da Cidade, como o relevo e a topografia, 
reconhecendo vegetação natural existente, em especial das Áreas de 
Preservação Permanente (APPs), recuperar áreas degradadas; respeitar o 
patrimônio cultural e ambiental, e ouvir os diversos setores sociais, sempre que 
um novo projeto for apresentado no Município; planejar a cidade com estrutura 
paisagística, recuperando e implantando novos parques, praças e áreas 
verdes, com oferta de espaços de lazer e sociabilidade aos moradores; alterar 



a lei de loteamentos, assegurando compromissos para todo e qualquer 
empreendimento em Ponta Grossa; criar mecanismos para que as realocações 
urbanas sejam feitas em áreas centrais que reduzem os impactos da expansão 
urbana; além de garantir que projetos de novos loteamentos passem 
por conselhos de políticas públicas, com avaliação dos problemas de gestão: 
educação, transporte, saúde e patrimônio cultural, cidade, meio ambiente, 
dentre outros. Tais ações devem ser feitas com planejamento, capacidade 
técnica e vontade política. Chega de criar loteamentos para agradar 
especulação imobiliária, isolando bairros com ausência de estrutura em 
serviços públicos! 
 
38. A gestão pública municipal deve incentivar a organização dos catadores 
de recicláveis em cooperativas e realizar campanhas permanentes de 
educação ambiental, motivando a necessária separação e destinação dos 
resíduos sólidos às cooperativas de catadores. Cabe à Prefeitura de PG 
comprometer-se com a negociação comercial de produtos oriundos do 
processamento de recicláveis de cooperativas, avaliando a possibilidade de 
criar uma organização pública para processar recicláveis e fornecer produtos à 
gestão municipal. 

 
 
EIXO 6 – DEMOCRACIA: Planejamento, Participação Popular e 

Gestão Democrática 
 
39. Auditar a dívida pública da administração municipal de Ponta Grossa, 
possibilitando uma avaliação jurídica dos empréstimos realizados e, assim, 
avaliar o impacto de médio e longo prazo dos contratos e convênios vigentes 
(de serviços terceirizados), bem como planejar as reais condições de 
pagamento sem reduzir os investimentos das áreas estratégicas de aplicação 
orçamentária (saúde, educação, gestão de recursos humanos, dentre outros 
setores). 
 
40. A gestão pública não deve ficar refém de contratos terceirizados e 
tampouco comprometer a execução de serviços essenciais. Por isso, a Gestão 
PSOL vai auditar os contratos de concessões de serviços municipais, com 
indicadores comparativos de ações similares em cidades do mesmo porte, 
buscando assegurar melhoria das ações, bem como planejar condições reais 
de fiscalização de todos serviços públicos sob responsabilidade da Prefeitura 
de Ponta Grossa. 
 
41. Rediscutir e planejar uma atualização da matriz tributária municipal, com 
base na progressividade da cobrança de impostos, buscando assegurar 
equidade na taxação, redução das desigualdades sociais, bem como a 
redistribuição de renda e o cumprimento da função social da propriedade.  
 
42. A administração PSOL (Para Mudar de Verdade!) planeja ação efetiva e 
constante defesa da regulamentação e execução dos dispositivos do 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10/07/2001), como o Relatório de Impacto 
de Vizinhança, Zonas de Interesse Social, adoção do IPTU Progressivo (que 
aumenta a arrecadação e limita a especulação imobiliária), atualização da 



planta de valores do Cadastro Técnico Municipal (CTM) e a adoção da Outorga 
Onerosa (dispositivo que reconhece a separação entre o direito de propriedade 
e o direito construtivo, atribuindo ao poder público a propriedade sobre os 
direitos construtivos e a faculdade de vendê-los àqueles que desejarem exercê-
lo na propriedade urbana), além de assegurar audiências públicas para 
acompanhar as finanças e execução das grandes obras. No mesmo sentido, é 
urgente aprovar e aplicar o Plano Diretor com todos os dispositivos de 
desenvolvimento urbano, por meio de fiscalização, atualização das diretrizes 
de regularização fundiária (de acordo com a Lei federal 11977/2009), 
organização de um cadastro de imóveis ociosos para acentuar o adensamento 
urbano, ampliar as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) a partir de áreas 
que já dispõem de infraestrutura passíveis de uso e ocupação, restringindo 
eventuais demandas por ampliação do perímetro urbano. 
 
43. Extinguir, pelo menos, 60% dos cargos comissionados (CCs) da 
Prefeitura de PG e assegurar que, no mínimo, 50% dos CCs restantes 
(cerca de 130 funções) sejam ocupados por servidores de carreira, bem 
como rever a atual estrutura (e organograma) de gestão. É preciso acabar 
com o loteamento de funções e cargos, muitas vezes mantidos por acordos 
eleitorais sem conhecimento da população. Vamos ‘desprivatizar’ a gestão 
pública de PG, loteada em trocas de cargos e favores, que não contribuem 
para eficiência administrativa, ao longo das recentes duas décadas? 
 
44. Promover a valorização dos conselhos de políticas públicas! Valorizar 
os conselhos de políticas públicas é garantir autonomia (com função 
deliberativa) nas respectivas áreas de ação, recuperando documentos e 
propostas já aprovadas em conferências municipais, e raramente saem do 
papel, garantindo autonomia na aplicação dos fundos setoriais, com 
planejamento de editais e, por consequência, com participação e respeito aos 
representantes eleitos. 
 
45. Transparência administrativa de verdade! Criar uma plataforma digital 
(com aplicativo para smartphones), através de parcerias com startups 
colaborativas, que possibilite a participação popular nas ações gestoras e 
acesso aberto permanente às informações administrativas e financeiras, bem 
como o monitoramento dos investimentos públicos (sem planilhas 
desatualizadas e fechadas em PDF), garantir interação efetiva, transparência 
concreta e uma ouvidoria online para atender a população, incentivando a 
participação popular nos canais diretos. 
 
46. Comunicação com transparência! Elaborar, em conjunto com entidades 
representativas do setor local, uma política municipal de comunicação que 
funcione como ferramenta de gestão, e não apenas de difusão unilateral dos 
gestores (prefeito, secretários e vereadores aliados), mas capaz de 
desempenhar uma participação descentralizada, multidirecional e com plano de 
aplicação dos recursos a partir de editais públicos. É a garantia de informação 
com interesse público e não mais eleitoreiro! 
 
47. Participação popular na elaboração orçamentária. Desenvolver um 
programa para garantir a participação dos moradores na definição de 



prioridades de investimento do dinheiro público, com consultas presenciais e 
virtuais, em diálogo com comunidades escolares, conselhos de políticas 
públicas, associações de moradores e demais entidades da sociedade civil 
sem fins lucrativos (como já acontece em diversas cidades do País). 
 
48. O que a Cidade perde sem a Região Metropolitana (RM) dos Campos 
Gerais? A escassez de parlamentares, de fato, representativos e politicamente 
preparados ainda cobra um preço dos moradores. Enquanto outras regiões já 
funcionam como RMs, Ponta Grossa segue desprestigiada política e 
economicamente. Desde 2015, o Paraná conta com oito Regiões 
Metropolitanas (Curitiba, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel, Apucarana, 
Campo Mourão e Toledo). No País, uma Região Metropolitana amplia as 
possibilidades de acesso às políticas públicas integradas e, a financiamentos 
que, isolados, os municípios não conseguem, facilitando serviços como 
transporte entre cidades, saneamento básico e outras ações. Para além de 
assumir o papel de referência regional de cidade-polo, é preciso que o 
Município esteja integrado com as cidades vizinhas, através de projetos e 
mecanismos legais de infraestrutura que possibilitem a melhoria da qualidade 
de vida da população e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento 
regional com um amplo debate regional implantação da Região 
Metropolitana dos Campos Gerais. E isso é função do poder público 
municipal (executivo e legislativo), em diálogo com representantes dos demais 
municípios e atores regionais. 
 
 

EIXO 7 – DIVERSIDADE: O respeito à diversidade de gênero, 
cor e sexualidade, se dá com a luta pela Igualdade de gênero, 

igualdade racial e direitos à população LGBTQ+ 
 
49. Garantir condições, através de ações em parceria com entidades 
sociais, para que mulheres, população LGBTQ+, população negra, 
moradores de rua e pessoas com deficiência tenham os direitos sociais e 
humanos assegurados em qualquer espaço e situação. Para isso é preciso 
fomentar políticas de trabalho e geração de renda discutidas e planejadas em 
conjunto com o Conselho Municipal de LGBT, Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher, Conselho Municipal da Igualdade Racial, Conselho Municipal dos 
Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, Conselho do Trabalho, 
Emprego e Renda do Município, bem como demais órgãos voltados às políticas 
de inclusão social e defesa de Direitos Humanos. 
 
50. Discutir criação de programas de capacitação profissional e geração 
de renda às mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de 
vulnerabilidade social e buscar condições de formação e qualificação 
profissional às mulheres, reeducandas e egressas do sistema prisional. 
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