
1 
 

ENCONTRO DE PREFEIT@S E VICES 2019 - DOS RELATÓRIOS DOS 
GRUPOS 

 

PAUTA PARA A MARCHA 

Mais 1% de FPM 

Não à reforma da Previdência, conscientizando a população sobre seus 
efeitos e do impacto na economia dos municípios 

 Conscientizar trabalhadores e trabalhadoras nos municípios acerca dos 
impactos da Reforma da Previdência. Proposta,s: cartilha a ser enviada aos 
prefeitos, abordando detalhes das mudanças propostas pelo governo. Focar 
na mobilização, entendendo que inviabilizar a reforma da previdência, 
significa inviabilizar p governo Bolsonaro. 

 Demonstrar o impacto da Reforma da previdência para a economia dos 
municípios 

 Não à reforma da Previdência 

Manifestação explicita contra a desvinculação de recursos  

Permanência do Fundeb, corrigindo distorções: aumento de recursos para 
creche e educação infantil 

Atualização dos repasses federais aos municípios 

Exigir tratamento republicano  

Contra o desmonte de políticas publicas  federais e medidas inadequadas 

 Mais Médicos 

 Valorização do salário mínimo 

 Combate ao desemprego 

 Minha Casa, Minha Vida 

 PRONAF 

 Repasses para saúde e educação 

 Contra MP868 - privatização do saneamento e retirada da atribuição 
constitucional dos municípios sobre o tema 

 Preço dos combustíveis 

 Propostas de armamento 

Outros: Reforma da Lei Kandir, Rever formula de calculo de ICMS 
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RECOMENDAÇÕES AOS PREFEIT@S, VICES E AO PT 

 

Mobilização da população contra o desmonte das políticas federais, 
reafirmando os legados dos governos de Lula e Dilma 
 Denunciar o compromisso do desgoverno com o projeto neoliberal e convocar os 

segmentos da sociedade a pensarmos juntos as saídas e reações 
 Descontinuidade das políticas publicas implementadas por Lula e Dilma e a subtração 

de direitos impactam diretamente nos municípios e precisam ser denunciados, inclusive 
fazendo quadro comparativo entre o que tínhamos nos nossos governos e hoje 

 Com a falta de expectativa de crescimento, com o alto desemprego, com o 
congelamento por 20 anos da saúde e educação, com o desmonte de programas como 
o MCMV, PAA, Agricultura Familiar e outros, as prefeituras mal conseguem manter a 
maquina funcionando  para pagar a folha de pagamentos. É preciso então focar em 
redirecionar os investimentos para o bem estar das crianças, idosos, mulheres e 
infelizmente não sobra para obras e outras políticas. Esclarecer para a população, em 
audiências publicas, que tudo isso é fruto do desgoverno Bolsonaro. 

 A cada ato que prejudicar o município, denunciar o governo Bolsonaro.  
 Trabalho de conscientização política da população em relação ao momento vivido e 

alertar quanto às muitas fake news. O povo tem que estar atento para não ser  usado 
de forma falsa e inescrupulosa contra eles mesmos 

 Falar com veemência das ações do Governo Lula, que foram importantes e 
fundamentais para o crescimento econômico do Brasil 

 Continuar o debate para esclarecer as consequências do desmonte nas universidades, 
na saúde e no emprego. Estamos apenas no efeito do governo Temer. 

 Usar dados comparativos dos repasses do atual governo e dos governos Lula e Dilma. 
Informar a população com clareza das reais mudanças, Previdência etc 

 Bater em cima dos programas federais que acabaram, comparando os investimentos do 
governo federal no município no governo Lula/Dilma com os governos Temer/Bolsonaro 

 Denunciar o impacto econômico  e social do fim/diminuição das políticas publicas 
federais para o município. 

 Mobilizar a população contra os cortes do orçamento Federal no município  
 Dar visibilidade à população das políticas publicas nos municípios adquiridos através do 

governo do PT, que servem de exemplo 

Fazer boa gestão, mas organizar o time dos movimentos sociais 
 Combinar boas gestões com voltar a organizar nosso time do movimento social 
 Para superar as dificuldades nos municípios devemos redirecionar os investimentos 

para cobrir os déficits dos programas sociais, de saúde e educacionais, reduzidos ou 
extintos pelo desgoverno 

 Redirecionamento dos investimentos sociais e saúde. Foco diferente nos investimentos 
 Focar na população - saúde e educação, e deixar obras de lado. Manter a maquina 

funcionando: folha de pagamento, bem estar de mulheres crianças, idosos. O que 
conseguíamos antes - creches etc., fica difícil 

 Se aproximar mais da população, ouvindo as necessidades 
 Assumir o compromisso de não apoiar o desmonte das políticas publicas sociais em 

nossos municípios 
 Mostrar-se disposto a estar junto à população. Contato direto, ouvindo as necessidades 

Investir em comunicação com a população, usando bem as redes sociais 
 Investir em comunicação, redes sociais e outros, que façam o enfrentamento cotidiano  
 Usar redes sociais 
 Usar as redes sociais a favor das ações concretas realizadas, mapeando a população 
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Fortalecimento dos Comitês Lula Livre 
 Fortalecer os Comitês Lula Livre onde têm e criar onde  ainda não existam. 
 Estimular caravanas com os movimentos sociais 

Nacionalizar a disputa 2020 
 Nacionalizar a disputa 2020, que será uma previa de 2022, quando o PT vai voltar ao 

governo federal para ajudar os municípios (criar expectativas) 
 Criar maior proximidade aos partidos  que têm identidades semelhantes 
 Organizar a oposição na Câmara, Senado e Assembleias Legislativas. Os membros 

das comissão da Camara e Senado precisam ser  pessoas com conhecimento de 
causa dos assuntos tratados 

 Organizar grupos de trabalho nas escolas, igrejas, universidades, empresas para fazer 
o enfrentamento (debate) Da mesma forma, nas redes sociais 

 Usar dados comparativos  e as ações concretas dos governos do PT para que a base 
possa voltar a apoiar o partido na próxima agenda eleitoral 

Fortalecer o PT, resgatar o Modo Petista de Governar 
 Resgatar o Modo Petista de Governar com políticas como Orçamento Participativo, 

participação nos conselhos e aproximação com os movimentos sociais  
 Valorizar e resgatar o Modo Petista de Governar, com a liderança política de Lula Livre 

e fortalecer organizações partidárias 
 Ampliar a ação política com a partidária 
 Aproximar a cúpula do partido com os demais militantes e criar um grupo para dar 

suporte às lideranças partidárias 
 Estruturar os diretórios municipais, de forma a fazer o partido e as bases crescerem, 

dando oportunidade para o surgimento de novas lideranças, principalmente jovens 
lideranças 

 PT tem que votar a ser oposição. Mobilização 
 Fortalecer a estrutura partidária, aparando arestas e diminuindo conflitos internos 
 Politizar/trabalhar na base questões políticas/sindicais 
 Retomar espaços de discussão. Mobilização de movimentos sociais 
 Resgatar a confiança da base 
 Fortificar, aumentando o numero de prefeitos e prefeitas e legisladores do PT 
 Fortalecimento das bases através da mobilização de lideranças, com formação para 

compreensão e analise de conjuntura 

Formação para futuros candidatos 

Bancadas estadual e federal das sustentação aos Prefeitos 
 Valorizar os prefeitos, ouvindo suas opiniões, debatendo os problemas  e dividindo 

soluções e responsabilidades também  
 Organizar o partido nas bases para dar sustentação às administrações 
 As bancadas apoiarem e darem mais sustentação aos prefeitos 

Fortalecer entidades, como ABM e outras, que demonstrem compromisso 
com o projeto municipalista 
 Fazer ações articuladas com Associações regionais de municípios 
 Fortalecer outras entidades  que realmente nos fortalecem 
 Filiar na ABM 

 


