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O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, sob a coordenação da Secretaria Nacional de 
Assuntos Institucionais (SNAI), realizou o 2º Encontro Nacional de Prefeitos, Prefeitas e Vices, da gestão 
2017-2020, no dia 8 de abril de 2019. 

Organizado pelo Conselho Político da SNAI e concebido em parceria com a Escola Nacional de Formação 
Política do PT e com a Fundação Perseu Abramo, teve como objetivos: 

1. Ouvir e compreender os principais desafios dos prefeitos, prefeitas e vices do partido, em terceiro ano 
de mandato;  

2. Debater e defender a pauta municipalista frente à atual conjuntura; 
3. Criar as bases para promover a articulação dos prefeitos, prefeitas e vices com a SNAI e com as 

Secretarias Estaduais de Assuntos Institucionais (SEAIs), para qualificar a ação institucional do partido 
nos municípios. 

O Encontro teve início com um caloroso Bom Dia ao Presidente Lula seguido da avaliação do momento 
político realizada pela Presidente Nacional do PT, Deputada Federal Gleisi Hoffmann e pelo Secretário 
Nacional de Assuntos Institucionais, Deputado Federal José Guimarães.  

Gleisi e Guimarães reafirmaram as resoluções aprovadas pelo diretório nacional que apontam os desafios 
do partido para o próximo período: promover ampla conscientização da população sobre as causas da 
atual crise política e econômica do país, intensificar a campanha para exigir a liberdade do ex-Presidente 
Lula e fortalecer o PT nos municípios disputando os caminhos para a retomada do desenvolvimento das 
cidades e do país. 

Para a Presidente Gleisi, somente com a resistência dos municípios será possível impedir os retrocessos 
patrocinados pelo atual governo. A presidente alertou que a gravidade das medidas que vem sendo 
implementadas por esse governo – de desprezo à soberania nacional e destruição do Estado Democrático 
de Direito – exige a organização de uma ampla resistência ao desmonte, especialmente a que se constrói 
nas bases, nos municípios. Por fim, afirmou que a Reforma da Previdência tem como objetivo desmontar 
o Estado de Seguridade Social. “Nos governos de Lula, a seguridade social estava garantida, não havia 
pessoas pedindo comida nas portas das prefeituras, porque elas tinham o mínimo que lhes garantia uma 
certa dignidade, e é essa dignidade que o atual governo quer retirar do povo brasileiro”. 

Por último, demonstrou a importância dos movimentos de resistência e da luta pela liberdade do ex-
presidente Lula. “O projeto desse governo é destruir o Estado de Direito, até porque ele só existe por 
causa do golpe de 2016; já nasceu à revelia da democracia. E o maior símbolo dessa resistência é Lula”, 
finalizou. 

O Secretário Nacional de Assuntos Institucionais, Deputado Federal José Guimarães, encerrou a abertura 
após o forte desejo de Boa Noite ao Presidente Lula de todos e todas presentes, apresentando a pauta de 
interesse dos municípios em curso no Congresso Nacional e ressaltou a importância do trabalho conjunto 
da SNAI com os prefeitos, prefeitas e vices, e com os Secretários e as Secretárias Estaduais de Assuntos 
Institucionais para, juntamente com o Conselho Político, dar consequência as deliberações encaminhadas 
no Encontro e construir a agenda 2020. 

 

 

 

 



     

   

Programação: 

1. Abertura, com o Secretário Nacional de Assuntos Institucionais, Deputado Federal José Guimarães e 
com a Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Deputada Gleisi Hoffmann; 

2. Trabalho de Grupo (anexo II) 
a) Como enfrentar o desmonte do Estado e das Políticas Públicas do desgoverno de Bolsonaro? 
b) Como dar sustentação às nossas administrações, preparar uma agenda 2020 vitoriosa, 

fortalecendo a Campanha Lula Livre? 
3. Exposição do ex-Ministro Ricardo Berzoini sobre a proposta de Reforma da Previdência em curso e seu 

impacto nos municípios; 
4. Exposição do assessor técnico da liderança do PT no Senado, Bruno Moretti, sobre projetos de 

interesse dos municípios: cessão onerosa e royalties, aumento do FPM e fim do FUNDEB; 
5. Apresentação da sistematização dos grupos, debate, encaminhamentos e aprovação da Carta dos 

Prefeitos, Prefeitas e Vices do PT. (anexo I) 

Nota: no credenciamento, os prefeitos, prefeitas e vices presentes receberam cartelas para registrar os 
dois principais desafios de sua gestão. A análise dos resultados dessa pesquisa encontra-se no anexo III, 
ao final desse relatório. 

 

Presentes: o Encontro contou com cerca de 200 participantes e prefeitos, prefeitas e vices conforme 
indicado abaixo por região e estado 

 

 Região Estado Prefeit@s Vices Presentes 
Centro Oeste GO 3 4 - 
 MS - 3 - 
 MT 2 4 1 
Nordeste AL 2 2 - 
 BA 39 29 11 
 CE 15 18 2 
 MA 7 8 - 
 PB 1 6 - 
 PE 7 4 5 
 PI 38 20 13 
 RN 2 8 - 
 SE 3 3 0 
Norte AC 3 1 3 
 AM 3 4 - 
 AP 1 - - 
 PA 7 8 3 
 RO 1 6 0 
 RR - 1 - 
 TO 1 6 - 
Sudeste ES 1 2 - 
 MG 39 29 4 
 RJ 1 1 - 
 SP 8 10 4 
Sul PR 10 14 - 
 RS 39 42 21 
 SC 20 20 6 

 

  


