
     

   

ANEXO III 

Principais desafios de seu governo (síntese das respostas nos cartões) 
 
A análise das respostas dadas pelos prefeitos, prefeitas e vices têm, como era de se esperar, grande 
predominância das questões que se relacionam à manutenção das políticas públicas nesse contexto 
econômico difícil (65%).  

Entre as diversas políticas, o maior destaque é para a manutenção das políticas sociais (29%) seguida de 
perto pelas ações de infraestrutura (20%). 

A despeito de ter limites em sua atuação, os administradores municipais apontam a questão do 
desenvolvimento econômico, com maior destaque para a questão do desemprego. 

Vale apontar também a alta concentração de respostas relativas à defasagem dos repasses federais (13%). 

A indicação explicita da situação fiscal e financeira do município aparece com 9%, mas é claro que ela 
permeia todas as respostas. 

Aparecem ainda de maneira reduzida os temas de: cumprimento da LRF, Comunicação de governo, Eleição 
2020, Modo Petista de Governar, Participação Popular e Funcionalismo. 

 

 

Políticas Sociais  

Concentração natural em saúde (37%) e educação (26%), mas aparecem também assistência social, 
segurança pública, segurança alimentar, índios, juventude e menções genéricas, sem apontar áreas 
específicas. 
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Infraestrutura  

Os destaques são Saneamento (predominantemente esgotamento sanitário), manutenção de viário urbano 
e rural e citações genéricas ao tema. Aparecem também, em menor quantidade, habitação e drenagem. 

 

 

MENÇÕES ORGANIZADAS POR ESTADO E MUNICÍPIO 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Xapuri AC Infraestrutura urbana (saneamento) e rural (estradas para 

acesso e escoamento da produção) 
INFRA SAN 

VIAS 
Xapuri AC Geração de emprego e renda DESECO DES 
Amargosa BA Estruturar a rede municipal de saúde com foco na qualidade do 

serviço, na humanização e organização do sistema de regulação 
e oferta de serviços 

POL 
SOC 

SAU 

Amargosa BA Dinamizar a economia local, através de investimentos públicos 
e privados, ao fomento da agricultura familiar para gerar 
emprego e renda e enfrentar a crise econômica e política 

DESECO AGRIC 

Araçás BA Fim do Fundeb, em 2020 - como os municípios irão manter a 
educação no município 

POL 
SOC 

EDUC 

Araçás BA Saneamento básico: esgotamento e aterro sanitário INFRA SAN 
Cruz das Almas BA Subfinanciamento das políticas de saúde pública (UPA, Atenção 

Básica, SAMU) 
RF  

Cruz das Almas BA 
 

Subfinanciamento da educação (Mais Educação, custeio das 
creches, merenda e transporte escolar) 

RF  

João Dourado BA Queda do FPM FIN  
João Dourado BA Implantar políticas públicas de saúde, educação e segurança 

publica 
POL 
SOC 

SAU 
EDUC 
SEG 

Lauro de Freitas BA Desemprego DESECO DES 
Lauro de Freitas BA Limite de gasto com pessoal - LRF LRF  
Maetinga BA O município precisa ser criativo de forma a não permitir que as 

conquistas do povo brasileiro, consagradas em programas de 
governo importantes, sejam abortadas 

  

Maetinga BA O município não pode perder de vista o foco nos ideais do 
partido: valorização dos mais pobres, participação popular 

MPG  

Santa Brígida BA Dar continuidade à política de valorização dos servidores em 
vista à crise econômica 

FUNC  

Santa Brígida BA Ampliar as políticas de assistência social e de saúde sem 
incremento financeiro 

POL 
SOC 

ASSIS 
SAU 

Senhor do Bonfim BA Manutenção e ampliação dos serviços públicos, com a 
diminuição da arrecadação e repasses aos municípios 

POL 
SOC 

GERAL 
 

Senhor do Bonfim BA Realização de obras estruturantes para dar segurança, 
dignidade e qualidade de vida à população. 

INFRA GERAL 

Serra Dourada BA Geração de emprego e renda DESECO DES 
Serra Dourada BA Políticas de saúde e assistência social POL 

SOC 
ASSIS 
SAU 

Várzea da Roça BA Fortalecer as lideranças locais com ações concretas, investindo 
em educação  

POL 
SOC 

EDUC 

Várzea da Roça BA Fortalecer as lideranças locais com ações concretas, investindo 
em infraestrutura  

INFRA GERAL 

Várzea da Roça BA Inovar nas metodologias de campanha para enfrentar o 
desmonte do Estado 

ELEI  
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Sobral CE Violência - crime organizado POL 
SOC 

SEG 

Sobral CE Manter as políticas públicas de educação, saúde juventude e 
outros com a insegurança desse governo despreparado 

POL 
SOC 

SAU 
JUV 
EDUC 

Sobral CE Manter as políticas públicas de desenvolvimento econômico  DESECO  
Delfim Moreira MG Falta de recursos na saúde, assistência social e educação  POL 

SOC 
SAU 
ASSIS 
EDUC 

Delfim Moreira MG Falta de recursos no saneamento INFRA SAN 
Delfim Moreira MG Condições para os agricultores sobreviverem DESECO AGRIC 
Delfim Moreira MG Desemprego DESECO DES 
Delfim Moreira MG Como cumprir a LRF com a falta de repasses do Estado LRF  
Teófilo Otoni MG Garantir recursos para investimento em infraestrutura do 

município, em especial Drenagem e pavimentação de vias 
públicas 

INFRA DREN 
VIAS 

Teófilo Otoni MG Construir o Distrito Industrial do município, como instrumento 
de geração de trabalho e renda para a população 

DESECO  

Ilegível MS Abastecimento de água nas comunidades INFRA SAN 
Ilegível MS Melhorara a infraestrutura urbana INFRA GERAL 
Juína MT Faltam recursos para manter os programas sociais POL 

SOC 
GERAL 

Juína MT Conseguir o envolvimento das pessoas para as ações coletivas  PART  
Limoeiro do Ajuru PA Ampliar o sistema de abastecimento de água da sede do 

município 
INFRA SAN 

Limoeiro do Ajuru PA Construção de uma unidade hospitalar com 40 leitos para 
atender a população local e referenciada 

POL 
SOC 

SAU 

Limoeiro do Ajuru PA Custear as ações e serviços de saúde, considerando o sub 
financiamento de programas federais 

RF  

Limoeiro do Ajuru PA Flexibilizar Gasto com servidores nas áreas de saúde e educação LRF  
Limoeiro do Ajuru PA Buscar medidas compartilhadas, evitando judicialização de 

serviços públicos, em especial da saúde 
POL 
SOC 

SAU 

Altos PI Muito desemprego, aumentando assim a fome e a miséria DESECO DES 
Altos PI Alto índice de consumo de drogas, suicídio e desilusão entre os 

nossos jovens e com isso muitas famílias desestruturadas. E, em 
consequência, aumento da insegurança com alto índice de 
assaltos, roubos e latrocínios 

POL 
SOC 

SEG 

Caraúbas do Piauí PI Programas que não se pagam, não fecham a conta RF  
Caraúbas do Piauí PI Pagar os precatórios, fornecedores e a folha FIN  
Colônia do Gurguéia PI Dificuldade em quitar obrigações financeiras deixadas por 

gestões anteriores.  
Equilibrar receitas e despesas. Defasagem dos recursos federais 
auferidos pelos municípios 

FIN  

Colônia do Gurguéia PI Dotar o município de equipamentos necessários à prestação de 
serviços públicos de qualidade aos municípios 

POL 
SOC 

GERAL 

Inhuma PI Como enfrentar o desemprego em nosso município.  DESECO DES 
Inhuma PI Manter todos os serviços funcionando sem desobedecer a LRF.  

Nenhum programa social do governo se mantém com o repasse 
recebido. Temos que brigar por correções nos valores dos 
mesmos 

  

Prata do Piauí PI Repasse de recursos federais fundo a fundo totalmente 
defasados  

RF  

Prata do Piauí PI Encargos federais desleais, deixando os municípios de joelhos RF  
Nazária PI Dotar o município de infraestrutura básica, principalmente: 

calçamento em paralelepípedo ou asfalto, e recuperação de 
estradas vicinais. Aqui precisamos de atenção do governador 
Wellington para os prefeitos do PT 

INFRA VIAS  

Nazária PI Melhorar a saúde e a educação.  
Saúde: ampliar o atendimento da atenção básica e melhora 
salário dos servidores.  
Educação: concluir a construção de creche (FNDE), construir 
uma escola para centralizar os alunos em menos unidades e 
valorizar os servidores 

POL 
SOC 

SAU 
EDUC 

Novo Santo Antonio PI Manutenção de programas com repasses defasados RF  
Novo Santo Antonio PI Desemprego DESECO DES 
Picos PI Incapacidade de manutenção dos programas federais RF  
Picos PI Defasagem dos repasses federais, sobretudo da Saúde RF  
São João do Arraial PI Desemprego DESECO DES 
São João do Arraial PI Alto custo do funcionamento da máquina administrativa e 

repasse do governo federal defasado 
RF  

Casca RS Manter programas sociais implantados POL 
SOC 

GERAL 

Casca RS Recursos para realizar obras INFRA GERAL 



     

   

Constantina RS Previdência própria hoje consome 43% entre recuperação do 
passivo e patronal. Consequência: sem recursos para realizar 
ações mínimas  

FIN  

Constantina RS Faltam recursos para atender às necessidades de saúde, ações 
de alta e média complexidade 

POL 
SOC 

SAU 

Cruz Alta RS Manutenção da infraestrutura degradada INFRA GERAL 
Cruz Alta RS Saúde - manutenção de 100% da cobertura de ESF POL 

SOC 
SAU 

Gentil RS Projeto Produzir Saúde - horta em todas as residências das 
famílias prioritárias  

POL 
SOC 

SEG 
ALIM 

Gentil RS Geração de emprego relacionada a realidade local DESECO DES 
Mampituba RS Expansão e regularização urbana: saneamento (esgotamento 

sanitário) e estrutura viária 
INFRA SAN 

VIAS 
Mampituba RS Aumentar a arrecadação e encontrar maneiras de aquecer a 

economia local, por tratar-se de divisa de estado, prejudicando 
o consumo no município 

FIN  

Nova Santa Rita RS Atender à crescente demanda por educação infantil e melhorar 
o Ideb 

POL 
SOC 

EDUC 

Nova Santa Rita RS Atender à comunidade na ESF depois do desmonte do Mais 
Médicos. 

POL 
SOC 

SAU 

Novo Xingu RS Precisamos urgentemente de um programa habitacional, gerar 
emprego, mexe com a economia local e beneficiado tem 
moradia digna 

INFRA HAB 

Novo Xingu RS A população quer saúde. Existe o desmonte por parte do 
governo federal.  
Precisamos que o governo federal reveja a política nacional 
para que os municípios tenham recursos. 

RF  

Pontão RS Recuperar a capacidade de investimento ou aumentando o FPM FIN  
Pontão RS Infraestrutura urbana e saneamento INFRA SAN 

URB 
Rio Grande RS Pagamento das contas, frente o desmonte das políticas públicas 

com retração econômica 
FIN  

Rio Grande RS Conclusão das obras decorrentes das políticas públicas dos 
governos Lula e Dilma com o povo ciente 

INFRA GERAL 

São Leopoldo RS Afirmar aliança no campo da esquerda POL  
São Leopoldo RS Deixar claro para a sociedade o nosso lado no debate político 

ideológico na sociedade 
COM  

São Leopoldo RS Retomar o diálogo e a participação da sociedade na vida política 
das cidades 

PART  

São Valério do Sul RS Levar esclarecimentos à população para entender que o que se 
está fazendo e mostrar os números: porque a mídia hoje está 
convencendo a população e manipulando 

COM  

São Valério do Sul RS Poder atender às pessoas com muita dificuldade e excluídos, 
em especial, índios que representam 50% da população da 
cidade. 

POL 
SOC 

INDIOS 

Taquari RS Manter as contas em dia, com grau de investimento de 10% dos 
recursos próprios 

FIN  

Taquari RS Recuperar o hospital local, investindo R$ 2 milhões em obras, 
mesmo com atraso nos repasses estaduais 

POL 
SOC 

SAU 

Três de Maio RS Incluir todas as crianças na pré-escola. Vagas para todos POL 
SOC 

EDUC 

Três de Maio RS Realizar programa habitacional para 150 famílias de baixa renda INFRA HAB 
Vanini RS Destinação de recursos para pavimentação asfáltica na área 

urbana e rural 
INFRA VIAS 

Vanini RS Programas de incentivo para agricultura familiar, mantendo os 
jovens na sucessão das famílias 

DESECO AGRIC 

Araraquara SP Manter nossas bandeiras históricas e entender os desafios 
desse início do século XXI. Investir na construção da democracia 
direta, construir políticas de sustentabilidade no município e 
incentivar o humanismo na conjuntura de avanço do 
neoliberalismo, desmonte do Estado.  
Inovar nas políticas públicas na construção das condições de 
vitória política em 2020 será um imenso desafio 

MPG  

Araraquara SP Governar a cidade em um cenário político de defensividade 
para as bandeiras da esquerda e sem recursos para resolver os 
problemas reais da população. Importante saber que a 
população deseja que os prefeitos respondam aos problemas 
reais da cidade. Governar na adversidade e viabilizar a vitória 
política não é desafio pequeno 

  

Sem identificação 
 

Falta de recursos para atender às metas do Plano Nacional de 
Educação 

POL 
SOC 

EDUC 

 Sem identificação Desmonte do Mais Médicos RF  
 



     

   

MENÇÕES ORGANIZADAS POR TIPO 

POLÍTICAS SOCIAIS 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 

Amargosa BA Estruturar a rede municipal de saúde com foco na qualidade do 
serviço, na humanização e organização do sistema de 
regulação e oferta de serviços 

POL SOC SAU 

Araçás BA Fim do Fundeb em 2020 - como os municípios irão manter a 
educação no município  

POL SOC EDUC 

João Dourado BA Implantar políticas públicas de saúde, educação e segurança 
publica 

POL SOC SAU 
EDUC 
SEG 

Santa Brígida BA Ampliar as políticas de assistência social e de saúde sem 
incremento financeiro 

POL SOC ASSIS 
SAU 

Senhor do Bonfim BA Manutenção e ampliação dos serviços públicos, com a 
diminuição da arrecadação e repasses aos municípios 

POL SOC GERAL 

Serra Dourada BA Políticas de saúde e assistência social POL SOC ASSIS 
SAU 

Várzea da Roça BA Fortalecer as lideranças locais, com ações concretas, investindo 
em educação 

POL SOC EDUC 

Sobral CE Violência - crime organizado POL SOC SEG 
Sobral CE Manter as políticas públicas de educação, saúde juventude e 

outros com a insegurança desse governo despreparado 
POL SOC SAU 

EDUC 
JUV 

Delfim Moreira MG Falta de recursos na saúde, assistência social e educação POL SOC SAU 
ASSIS 
EDUC 

Juína MT Faltam recursos para manter os programas sociais  POL SOC GERAL 
Limoeiro do Ajuru PA Construção de uma unidade hospitalar com 40 leitos para 

atender a população local e referenciada 
  

POL SOC SAU 

Limoeiro do Ajuru PA Buscar medidas compartilhadas, evitando judicialização de 
serviços públicos, em especial da saúde 
  

POL SOC SAU 

Altos PI Alto índice de consumo de drogas, suicídio e desilusão entre os 
nossos jovens e com isso muitas famílias desestruturadas. E, 
em consequência, aumento da insegurança com alto índice de 
assaltos, roubos e latrocínios 
  

POL SOC SEG 

Colônia do Gurguéia PI Dotar o município de equipamentos necessários à prestação de 
serviços públicos de qualidade aos municípios 

POL SOC GERAL 

Nazária PI Melhorar saúde e educação.  
Saúde: ampliar atendimento da atenção básica e melhora 
salário servidores.  
Educação: concluir a construção de creche (FNDE), construir 
escola para centralizar os alunos em menos unidades e 
valorizar os servidores 
  

POL SOC SAU 
EDUC 

Casca RS Manter programas sociais implantados POL SOC GERAL 
Constantina RS Faltam recursos para atender às necessidades de saúde, ações 

de alta e média complexidade  
POL SOC SAU 

Gentil RS Projeto Produzir Saúde - horta em todas as residências das 
famílias prioritárias 

POL SOC SEG 
ALIM 

Nova Santa Rita RS Atender a crescente demanda por educação infantil e melhorar 
o Ideb 

POL SOC EDUC 

Nova Santa Rita RS Atender à comunidade na ESF depois do desmonte do Mais 
Médicos. 

POL SOC SAU 

São Valério do Sul RS Poder atender às pessoas com muita dificuldade e excluídos, 
em especial, índios que são 50% da população da cidade. 
  

POL SOC INDIOS 

Taquari RS Recuperar o hospital local, investindo R$ 2 milhões em obras, 
mesmo com atraso nos repasses estaduais 

POL SOC SAU 

Três de Maio RS Incluir todas as crianças na pré-escola. Vagas para todos POL SOC EDUC 
Cruz Alta RS Saúde - manutenção de 100% da cobertura de ESF  POL SOC SAU 
Sem identificação Falta recursos para atender às metas Plano Nacional Educação POL SOC EDUC 

 



     

   

INFRAESTRUTURA 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Xapuri AC Infraestrutura urbana (saneamento) e rural (estradas para 

acesso e escoamento da produção) 
INFRA SAN 

VIAS 
Araçás BA Saneamento básico: esgotamento e aterro sanitário INFRA SAN 

Senhor do Bonfim BA Realização de obras estruturantes para dar segurança, dignidade 
e qualidade de vida à população. 

INFRA GERAL 

Várzea da Roça BA Fortalecer as lideranças locais com ações concretas, investindo 
em infraestrutura  

INFRA GERAL 

Delfim Moreira MG Falta de recursos no saneamento INFRA SAN 

Teófilo Otoni MG Garantir recursos para investimento em infraestrutura, em 
especial Drenagem e pavimentação de vias públicas 

INFRA DREN 
VIAS 

Juína MS Abastecimento de água nas comunidades INFRA SAN 
Juína MS Melhorara a infraestrutura urbana INFRA GERAL 
Limoeiro do Ajuru PA Ampliar o sistema de abastecimento de água da sede do 

município 
INFRA SAN 

Nazária PI Dotar o município de infraestrutura básica, principalmente: 
calçamento em paralelepípedo ou asfalto, e recuperação de 
estradas vicinais. Aqui precisamos de atenção do governador 
Wellington para os prefeitos do PT 

INFRA VIAS  

Casca RS Recursos para realizar obras INFRA GERAL 
Mampituba RS Expansão e regularização urbana: saneamento (esgotamento 

sanitário) e estrutura viária 
INFRA SAN 

VIAS 
Novo Xingu RS Precisamos urgentemente de um programa habitacional, gerar 

emprego, mexe com a economia local e beneficiado tem 
moradia digna 

INFRA HAB 

Pontão RS Infraestrutura urbana e saneamento INFRA SAN 
Rio Grande RS Conclusão das obras decorrentes das políticas públicas dos 

governos Lula e Dilma com o povo ciente 
INFRA GERAL 

Três de Maio RS Realizar programa habitacional para 150 famílias de baixa renda INFRA HAB 

Vanini RS Destinação de recursos para pavimentação asfáltica na área 
urbana e rural 

INFRA VIAS 

Cruz Alta RS Manutenção da infraestrutura degradada INFRA GERAL 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Xapuri AC Geração de emprego e renda DESECO DES 
Amargosa BA Dinamizar a economia local, através de investimentos públicos 

e privados, ao fomento da agricultura familiar para gerar 
emprego e renda e enfrentar a crise econômica e política 

DESECO AGRIC 

Lauro de Freitas BA Desemprego DESECO DES 

Serra Dourada BA Geração de emprego e renda DESECO DES 
Sobral CE Manter as políticas públicas de desenvolvimento econômico  DESECO   

Delfim Moreira MG Condições para os agricultores sobreviverem DESECO AGRIC 

Delfim Moreira MG Desemprego DESECO DES 
Teófilo Otoni MG Construir o Distrito Industrial do município, como instrumento 

de geração de trabalho e renda para a população 
DESECO   

Altos PI Muito desemprego, aumentando assim a fome e a miséria DESECO DES 

Inhuma PI Como enfrentar o desemprego em nosso município.  DESECO DES 

Novo Sto Antonio PI Desemprego DESECO DES 

São João do Arraial PI Desemprego DESECO DES 

Gentil RS Geração de emprego relacionada a realidade local DESECO DES 

Vanini RS Programas de incentivo para agricultura familiar, mantendo os 
jovens na sucessão das famílias 

DESECO AGRIC 



     

   

REPASSES FEDERAIS DEFASADOS 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Cruz das Almas BA Subfinanciamento das políticas de saúde pública (UPA, Atenção 

Básica, SAMU) 
RF   

Cruz das Almas BA Subfinanciamento da educação (Mais Educação, custeio das 
creches, merenda e transporte escolar) 

RF   

Limoeiro do Ajuru PA Custear as ações e serviços de saúde, considerando o 
subfinanciamento de programas federais 

RF   

Caraubas do Piauí PI Programas que não se pagam, não fecham a conta RF   

Prata do Piauí Pi Repasse de recursos federais fundo a fundo totalmente 
defasados  

RF   

Prata do Piauí PI Encargos federais desleais, deixando os municípios de joelhos RF   
Novo Sto Antonio PI Manutenção de programas com repasses defasados RF   

Picos PI Incapacidade de manutenção dos programas federais RF   

Picos PI Defasagem dos repasses federais, sobretudo da Saúde RF   

São João do Arraial PI Alto custo do funcionamento da máquina administrativa e 
repasse do governo federal defasado 

RF   

Novo Xingu RS A população quer saúde. Existe o desmonte por parte do 
governo federal. Precisamos que o governo federal reveja a 
política nacional para que os municípios tenham recursos. 

RF   

Sem identificação Desmonte do Mais Médicos RF   

 

SITUAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 

João Dourado BA Queda do FPM FIN   

Caraúbas do Piauí PI Pagar os precatórios, fornecedores e a folha FIN   

Colônia do Gurguéia PI Dificuldade em quitar obrigações financeiras deixadas por 
gestões anteriores. Equilibrar receitas e despesas. Defasagem 
dos recursos federais auferidos pelos municípios 

FIN   

Constantina RS Previdência própria hoje consome 43% entre recuperação do 
passivo e patronal. Consequência: sem recursos para realizar 
ações mínimas  

FIN   

Mampituba RS Aumentar a arrecadação e encontrar maneiras de aquecer a 
economia local, por tratar-se de divisa de estado, prejudicando 
o consumo no município 

FIN   

Pontão RS Recuperar a capacidade de investimento ou aumentando o 
FPM 

FIN   

Rio Grande RS Pagamento das contas, frente o desmonte das políticas 
públicas com retração econômica 

FIN   

Taquari RS Manter as contas em dia, com grau de investimento de 10% 
dos recursos próprios 

FIN   

 

LRF 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Lauro de Freitas BA Limite de gasto com pessoal - LRF LRF   
Delfim Moreira MG Como cumprir a LRF com a falta de repasses do Estado LRF   

Limoeiro do Ajuru PA Flexibilizar Gasto com servidores nas áreas de saúde e 
educação 

LRF   

 



     

   

COMUNICAÇÃO 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
São Leopoldo RS Deixar claro para a sociedade o nosso lado no debate político 

ideológico na sociedade 
COM   

São Valério do Sul RS Levar esclarecimentos à população para entender que o que se 
está fazendo e mostrar os números: porque a mídia hoje está 
convencendo a população e manipulando 

COM   

 

ELEIÇÕES 2020 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Várzea da Roça BA Inovar nas metodologias de campanha para enfrentar o 

desmonte do Estado 
ELEI   

São Leopoldo RS Afirmar aliança no campo da esquerda ELEI   

 

MODO PETISTA DE GOVERNAR 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Maetinga BA O município não pode perder de vista o foco nos ideais do 

partido: valorização dos mais pobres, participação popular 
MPG   

Araraquara SP Manter as nossas bandeiras históricas e entender os desafios 
desse início do século XXI. Investir na construção da 
democracia direta, construir as políticas de sustentabilidade no 
município e incentivar o humanismo na conjuntura de avanço 
do neoliberalismo, desmonte do Estado. Inovar nas políticas 
públicas na construção das condições de vitória política em 
2020 será um imenso desafio 

MPG   

 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 

Juína MT Conseguir o envolvimento das pessoas para as ações coletivas  PART   
São Leopoldo RS Retomar o diálogo e a participação da sociedade na vida 

política das cidades 
PART   

 

FUNCIONALISMO 

Município UF Desafios Cod1 Cod2 
Santa Brígida BA Dar continuidade à política de valorização dos servidores em 

vista à crise econômica 
FUNC   

 

Brasília, 08 de abril de 2019 

 


