AOS CANDITADOS
Os candidatos para as eleições municipais de 2020 devem assumir o compromisso
de uma agenda de quatro pontos:
1. O compromisso dos candidatos e partidos comprometidos com o povo de destinar, de forma orgânica e definitiva, pelo menos 0,5% do orçamento municipal para
essa agenda de infraestrutura e políticas públicas, na perspectiva de sua sustentabilidade como Política de Estado para o longo prazo.
2. O compromisso de que o investimento se dê por meio de um processo de Planejamento Territorial Participativo com recortes de curto, médio e longo prazos, envolvendo cada comunidade no desenho do seu próprio projeto de desenvolvimento
territorial.
3. O compromisso de que, a cada comunidade, respeitada a metodologia participativa, será apresentado um rol de equipamentos públicos e políticas, como exemplo
do que pode ser feito com os recursos disponíveis, pois é difícil na exclusão social
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sonhar e lutar pelo que não é conhecido ou que parece secundário ou inalcançável.
4. O compromisso de que essa Ação Coletiva tenha prioridade no contexto do município concretizando-se como uma Política Pública.
Tais compromissos são factíveis, convergem com os princípios dos diversos partidos comprometidos com os mais pobres e devem estar inscritos nos programas dos
seus candidatos a prefeito e vereadores.
É pré-requisito para a implantação da Rede Inclusão proposta que candidatos, candidatas e partidos comprometam-se com essa agenda, acrescentando esses quatro
pontos aos seus programas de governo ou plataformas eleitorais.
Os quatro compromissos viabilizam a Rede Inclusão e Direito à Cidade e apontam
para saídas viáveis de superação da miséria e da exclusão social, fortalecem a democracia e contribuem para multiplicar a cidadania em quantidade e qualidade, no
contexto de cada cidade e em escala nacional.
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