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APRESENTAÇÃO
Emedebistas,
Nos últimos meses, os núcleos do MDB (Mulher, Juventude,
Afro, Diversidade, Socioambiental e Trabalhista) desenvolveram
uma intensa e importante rodada de debates e discussões para
produzir um conjunto de propostas que ora submete à adesão de
nossos candidatos e candidatas.
O trabalho foi norteado pelo Estatuto da Cidade, cuja
principal premissa é garantir “o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações (Art. 2o,Inciso I)”.
Também serviu como inspiração para essa carta-proposta a
Nova Agenda da ONU, que entende que as cidades são um bem
comum que devem ser livres de qualquer tipo de discriminação como todos defendemos também.
Como presidente do maior e mais democrático partido do País,
peço a todos nossos candidatos e candidatas que avaliem esse
conjunto de propostas que, tenho certeza, refletem o ideário dos
núcleos do nosso MDB, e merecem ser consideradas pelas futuras
administrações municipais que tenham o partido à frente.
Baleia Rossi

Presidente Nacional do MDB

CARTA PROPOSTA

1

TRANSPORTE E DESLOCAMENTO
DAS PESSOAS NAS CIDADES

2

INTERNET PÚBLICA, MELHORES RUAS
E CALÇADAS E CIDADES LIMPAS

Que todas as cidades cidadãs do MDB desenvolvam e implantem
ações que efetivem a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei
N° 12.587/2012) promovendo o acesso universal à cidade, tendo por
principais metas: (1) criação e implantação de redes integradas de
mobilidade que beneficiem áreas periféricas e bairros afastados, de
forma a reverter a segregação socioterritorial, priorizando a criação
de corredores de ônibus e ciclovias; (2) criação e implantação de
política municipal de mobilidade acessível, de tal forma que todos os
transportes públicos sejam adaptados para pessoas com deficiência e
que se priorizem as instalações de instrumentos sonoros em semáforos
e estações de ônibus para deficientes visuais; (3) implantação de
sistema de transporte público com acesso remoto aos usuários,
localização e lotação em tempo real dos veículos; (4) Que conste
nos programas de governo e projetos de lei municipais a defesa de
políticas públicas de mobilidade para jovens, mulheres, negros e
pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Que todas as cidades cidadãs do MDB possuam programa mínimo
de infraestrutura urbana para bairros periféricos das cidades em
que sejam atendidas: (1) condições mínimas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem de águas
pluviais; (2) que os programas e projetos priorizem a melhoria da
qualidade das vias públicas propondo a adoção de modelo básico de
acessibilidade nas ruas, calçadas e estações de ônibus resguardando
o direito à mobilidade a cadeirantes, deficientes visuais e idosos.
(3) que seja implantado internet gratuita por “wi-fi” nos bairros de
maior vulnerabilidade social. (4) que haja equidade na prestação de
serviços de coleta de resíduos sólidos em todos os bairros das cidades,
sendo garantida a coleta para os bairros periféricos e a promoção de
programas de educação ambiental urbana.

3

MORADIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS BAIRROS

4

FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DA REDE
DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

5

EDUCAÇÃO – CIDADES, FUTURO E DIVERSIDADE

Que todas as cidades cidadãs possuam programa mínimo de
regularização fundiária em que se promova o acesso à moradia digna,
prioritariamente por famílias chefiadas por mulheres ou em que possuam
deficientes físicos, buscando-se equipar todos os aglomerados urbanos
municipais com unidades básicas de saúde, creches comunitárias e
centro de idosos, respeitando as especificidades locais de cada grupo de
cidadãos, seus costumes e cultura, de forma a prover à população espaços
públicos que proporcionem melhoria de qualidade de vida e bem-estar.

Que todas as cidades cidadãs do MDB criem e implementem um plano
de desenvolvimento agrário municipal que estimule a manutenção
e desenvolvimento da agricultura familiar, fortalecimento da rede de
feiras de produtos agrícolas locais, incentivo à criação e organização de
associações e cooperativas agrícolas e a criação de núcleos municipais
de educação, apoio e assistência técnica à população que desenvolva
atividades agrícolas tanto urbanas quanto rurais. Que sejam priorizados
nos programas municipais de incentivo à agricultura familiar a produção
de produtos orgânicos e a formação empreendedora para famílias e
pequenos produtores, em especial mulheres e populações tradicionais.

De acordo com o Plano Nacional de Educação, o Brasil precisa garantir
que pelo menos metade da população de 0 a 3 anos esteja matriculada
em creches até o ano de 2024. Desta forma, as cidades cidadãs do
MDB priorizarão política municipal de criação e implementação
de creches, fortalecendo e ampliando a rede existente e buscando
permitir o atendimento - principalmente para as famílias em situação
e vulnerabilidade social. Além disso, implementar políticas públicas de
formação continuada para docentes e gestores escolares para a promoção
de educação que ensine as crianças a respeitarem a diversidade ao redor
delas, de tal forma que cresçam em cidades mais receptivas a novas ideias
e com espaço para todas as manifestações de gostos e opiniões.

6

AS CIDADES E A MUNICIPALIZAÇÃO DO SANEAMENTO
BÁSICO – PARTICIPAÇÃO POPULAR E A INSERÇÃO DA
JUVENTUDE

Considerando o novo marco do saneamento básico e que quase metade
da população dos municípios não têm acesso a coleta de esgoto e 35
milhões de brasileiros não têm acesso a água potável, todas as cidades
cidadãs do MDB devem criar estrutura administrativa mínima para
tratar especificamente da questão do saneamento básico nas cidades.
Priorizando a implementação e adequação dos planos existentes de
água, esgoto, limpeza e drenagem de águas pluviais ou iniciando o
planejamento de acordo com o novo marco legal. Sendo priorizado o
estímulo à formação de organizações sociais, conselhos e demais entidades
representativas que discutam, sugiram e acompanhem a municipalização
do saneamento básico nos próximos anos. Garantindo-se nos planos e
demais instrumentos legais de implementação do marco do saneamento
a formação e estímulo local ao emprego de jovens, em toda a sua
diversidade, garantindo, assim, sua inserção no mercado de trabalho. Que
sejam desenvolvidas, considerando as particularidades de cada uma das
cidades brasileiras, políticas de melhorias sanitárias domiciliares e coletivas
de pequeno porte, incluindo a implantação de sistemas de captação de
armazenamento de água de chuva, priorizando unidades habitacionais
chefiadas por mulheres ou habitadas por pessoas com deficiência.

7

SAÚDE – INTEGRAÇÃO E DIVERSIDADE PÓS-PANDEMIA

Criação e implementação de programa integrados de saúde do cidadão,
da cidadã e das famílias, que garanta a saúde básica a toda população
municipal, considerando sua diversidade geracional, de sexo, orientação
sexual e raça com a implantação de Comitês de Saúde das mulheres,
juventude, pessoas idosas, pessoas com deficiência, povos originários e
LGTBI nas Secretarias Municipais de Saúde, bem como a capacitação de
profissionais de saúde para atender, de forma qualificada, às necessidades
de saúde da população LGBT e mulheres, ampliando o conhecimento
desses profissionais sobre a Política de Saúde Integral LGBT e de Saúde
Integral da Mulher. Fortalecimento da vigilância epidemiológica para o
enfrentamento das consequências da pandemia do coronavírus.

8

CULTURA DE PAZ DE SEGURANÇA CIDADÃ

9

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL
– CRISE PÓS-COVID-19

10

CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE

11

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA

Criação e implementação de Planos Municipais de Segurança
Cidadã, voltados para a prevenção e redução de violência urbana,
garantindo a vida, liberdade, integridade, mobilidade urbana. E
criação e implantação de comitês gestores dos planos municipais de
segurança em todas as prefeituras, que serão responsáveis por integrar
o combate à violência urbana entre a população e os órgãos estaduais
de segurança pública. Criação de programas municipais voltados à
cultura de paz em bairros com maior vulnerabilidade social.

Estabelecer dotação orçamentária específica nos orçamentos
municipais alocados nas Secretarias ou Coordenadorias de Assistência
Social, voltadas para a implementação e ampliação de políticas
públicas de apoio à população em situação de vulnerabilidade social,
com programas voltados à segurança alimentar e ao fortalecimento
de centros de referências municipais em direitos humanos, cidadania
e enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres e
populações em situação de vulnerabilidade social.

Implantar programa municipal de retomada e recuperação econômica das
atividades de cultura, lazer, turismo e esporte pós-pandemia do coronavírus,
integrados às ações estatuais de redução dos efeitos socioeconômicos da
pandemia, com a criação de um calendário municipal de eventos com
o lançamento de editais de fomento às atividades culturais, de lazer, de
turismo e esporte, promovendo eventos virtuais sempre que possível.

Implantação de comitê gestor para o enfrentamento das
consequências socioeconômicas da pandemia do coronavírus. Criar
e implementar plataformas digitais de participação popular sobre o
orçamento público e efetivar a participação democrática de conselhos
municipais de saúde, educação, infância, juventude, segurança
alimentar e mulheres.

12

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RETOMADA DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS PÓS-PANDEMIA

Criação de comitê municipal para a retomada das atividades
econômicas pós-pandemia, criando estratégias de apoio aos pequenos
comerciantes, agricultores familiares e demais integrantes da cadeia
produtiva e de comércio do município, a fim de promover estratégias
tributárias e de parceria com outros entes (Estado e União) para
reestruturar e fortalecer a atividade econômica nas cidades.

13

EMPREENDEDORISMO, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA PÓS-PANDEMIA

Criação e implantação de planos municipais de geração de emprego e renda
pós-pandemia com a criação de conselhos gestores dos planos, formados
por especialistas e membros da sociedade civil organizada que tratarão
de (1) retomada econômica das cidades, (2) possibilidade de desonerações
municipais e (3) parcerias com Estado e/ou União e outras entidades para
o incentivo à retomada econômica nas cidades pós-pandemia, priorizando
o apoio e incentivo aos trabalhadores informais micro e pequenos
empreendedores. Que nos planos municipais de geração de emprego e
renda sejam priorizados projetos que estimulem o primeiro emprego para
jovens e emprego para mulheres em situação de violência.
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TRANSPARÊNCIA E GESTÃO PÚBLICA ABERTA

15

INOVAÇÃO NA GESTÃO MUNICIPAL – DESAFIOS E SOLUÇÕES

Adotar os princípios da Lei de Acesso à Informação (publicidade
como preceito geral e o sigilo como exceção; a transparência ativa;
utilização de tecnologia da informação; cultura da transparência
na administração pública; desenvolvimento do controle social) e os
compromissos da Parceria para Governo Aberto para a transparência e
a prestação de contas à sociedade quanto ao orçamento e às decisões
da administração pública durante o meu mandato.

Criação e implementação de Lei Municipal de apoio à inovação e do
comitê municipal de inovação, com o objetivo de buscar soluções mais
simples para os problemas dos governos municipais, prioritariamente,
na criação e manutenção de Governo Eletrônico, que consiste na oferta
de serviços públicos aos cidadãos por meio de tecnologia da informação.

Acesse o link para fazer adesão on-line
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetJFd_wnM1uyLi8MAo5b0J9KKMXFl6JMoAupPyp4flRIK34w/viewform

