CAMPANHA FRATERNIDADE 2019
• TEMA : FRATERNIDADE E POLÍTICAS
PÚBLICAS

• LEMA : “ SERÁS LIBERTADO PELO
DIREITO E PELA JUSTIÇA”

CARTAZ
• LEVANDO EM CONTA QUE AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DIZEM RESPEITO A TODA SOCIEDADE
EM SUAS VÁRIAS DIMENSÕES. E QUE VISAM
ASSEGURAR OS DIREITOS HUMANOS MAIS
ELEMENTARES PARA QUE CADA PESSOA POSSA
VIVER COM DIGNIDADE.
• VIDA NO CAMPO, MEIO AMBIENTE, FAMÍLIA,
EDUCAÇÃO, VIDA NA CIDADE, MELHOR IDADE,
SAÚDE, INFÂNCIA E ADOLECÊNCIA.

FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo Geral

Estimular a participação em
políticas públicas, à luz da Palavra
de Deus e da Doutrina Social da
Igreja, para fortalecer a cidadania
e o bem comum, sinais de
fraternidade.

FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivos específicos:
• Conhecer como são formuladas e aplicadas as
políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro.
• Exigir a ética na formulação e concretização das
políticas públicas.
• Despertar a consciência e incentivar a participação
de todo cidadão na construção de políticas públicas
em âmbito Nacional, Estadual e Municipal.
• Propor políticas públicas que assegurem os direitos
sociais aos mais frágeis e vulneráveis.

FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivos específicos:
• Trabalhar para que as políticas públicas eficazes
de governo se consolidem como políticas de
Estado.
• Promover a formação política dos membros de
nossa Igreja, especialmente dos jovens, em
vista do exercício da cidadania.
• Suscitar cristãos católicos comprometidos na
política como testemunho concreto da fé.

Nomenclaturas utilizadas CF/2019
• Estado: É a estrutura políticaadministrativa de determinado país. No
módulo o Estado representa a estrutura dos
Poderes Legislativo (vereador, senadores,
deputados), Executivo (Prefeito,
Governador e Presidente) e Judiciário (STF,
Ministério Público...). O mesmo também
pode representar qualquer estrutura
política-administrativa dos entes
federativos: Municipal, Estadual e Federal.
•

.

Nomenclaturas utilizadas CF/2019
• Governo: É quem governa algum dos entes
federativos, sendo o conjunto de relações
entre os diferentes poderes e a sociedade.
• Agente político: o sujeito eletivo, ou seja, é
aquele que foi eleito e necessitou de votos
para estar no cargo ou ainda, ocupam cargos
de livre provimento, os conhecidos
cargos de confiança.
• Agente público: funcionário do poder
público que está
no cargo mediante concurso público.
•

.

VER DA CF/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poder Público;
Tipos de Políticas Públicas;
Políticas de Governo e políticas de Estado;
Razões das Políticas Públicas e Sist. Econômico;
Condicionantes nas Políticas Públicas;
Ciclo das Políticas Públicas:
6. 1. Identificação do Problema;
6. 2. Formulação da Política Pública;
6. 3. Tomada de decisões;
6. 4. Implementação da Política Pública; e
6. 5. Avaliação e Monitoramento da Política Pública.

VER DA CF/2019
7. O papel dos atores sociais nas Políticas
Públicas;
8. Participação e Políticas Públicas;
9. Protagonismo dos jovens na elaboração
das PP;
10. Colaboração dos Movimentos Sociais na
elaboração das PP;
11. As Políticas Públicas e a família

VER - Poder Público - 1
Constituído na forma de República
Presidencialista no Brasil se compõe da:

Federativa

União, Distrito Federal, 26 estados e 5.570 municípios.
A sua estrutura político-administrativa (Estado) se
organiza em três poderes que buscam operar
independentes e harmônicos:

- judiciário,
- legislativo, e

- executivo.

VER - Poder Judiciário
Tem por função fiscalizar o cumprimento das leis e
estabelecer punições para quem não as segue e assim
garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, e
resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado.
Emprega quase 452 mil pessoas, sendo 17,3 mil
magistrados, 278,5 mil servidores e 155,6 mil auxiliares:
1,4% do Produto Interno Bruto. Estados (57,1%), Esfera
federal (42,9%). É um dos mais caros do mundo!!!
A remuneração média dos servidores do poder
judiciário foi de R$13,7 mil, a dos magistrados, R$47,7
mil (R$14 mil reais acima do teto constitucional).

VER - Poder Executivo
Atua na execução das leis que viabilizam as políticas
públicas, encontra-se formado pelo governo federal, 27
governos estaduais e 5.570 prefeituras municipais. Com um
total de 7,9 milhões de pessoas empregadas.
As despesas do poder público cresceram com base na maior
complexidade da sociedade e economia brasileira. Mas isso
não foi uma exclusividade nacional, conforme pode-se
observar em outros países.
Em grande medida, a expansão das despesas públicas a
partir da Constituição Federal de 1988 revelou a
importância crescente que passaram a ter as políticas
públicas, sobretudo, as políticas sociais. Por conta disso,
passa-se a tratar das políticas públicas do período recente.

VER - Poder Legislativo
Tem como objetivo elaborar as leis e fiscalizar o Poder
Executivo, constitui-se do Congresso Nacional com 594
congressistas (81 senadores e 513 deputados federais), de
27 assembleias legislativas com 1.059 deputados estaduais
e de 5.570 câmaras municipais com 57.931 vereadores,
além de órgãos auxiliares como os tribunais de contas.
No ano de 2016, o Poder Legislativo nacional comprometeu
quantidade de recursos públicos equivalentes a 0,5% do
PIB, com o emprego de 173 mil pessoas. 40% Federal,
40% Estaduais e 20% Municipais.
Na comparação internacional, o Brasil parece possuir um
dos poderes legislativos mais caros do mundo.

VER – Tipos de Políticas Públicas
1. Políticas Públicas Sociais, são as que garantem direitos
sociais, são elas: da Saúde, da Educação, da Habitação, da
Previdência Social, da Assistência Social, dentre outras.
2. Políticas Públicas Fiscais, Monetárias, Cambiais, Industriais e
comerciais, pertencem ao grupo das Políticas Públicas
Macroeconômicas.
3. Política Pública Administrativa, que engloba as ações para
Democracia, Descentralização das tomadas de decisões e a
própria Participação Social.
4. Políticas Públicas específicas ou setoriais que são as
Políticas Públicas do Meio Ambiente, da Cultura, Agrária,
Direitos Humanos, Homossexuais, Mulheres, Negros, Jovens,
Crianças e Adolescentes, entre tantas outras.

VER: Políticas de Governo X de Estado
As políticas públicas de Estado encontram-se amparadas
pela constituição, devendo ser realizadas independentemente
do governante eleito, podem ser reclamadas junto ao poder
judiciário o acesso a elas.
As políticas públicas de Governo são específicas a cada
período do governante, uma vez que no regime democrático
há alternância no exercício dos poderes executivo e
legislativo. São mais frágeis e descontínuas.
O enfoque na CF/2019 concentra-se no conjunto das
políticas públicas de estado, cuja Constituição Federal de
1988, estabeleceu papel ao poder executivo federal. A
prioridade será nas Políticas Sociais.

VER: Políticas Públicas X Economia
As políticas públicas apresentam duas razões
fundamentais que justificam a sua existência na dinâmica
imposta nas economias e sociedades capitalistas.

A primeira razão histórica é corrigir as disfunções
geradas pelas imperfeições da competição no interior
dos mercados que as políticas públicas procuram
regular a concorrência cada vez mais exercida por
menos competidores (monopólios e oligopólio).
A segunda razão é a reparação das iniquidades, com
a oferta de bens e serviços públicos que rompa com a
exclusividade do poder do dinheiro no atendimento
das necessidades humanas, por causa da desigualdade
social gerada pelo capitalismo.

VER: Condicionantes nas Políticas Públicas
Três grandes condicionantes nas políticas públicas
a) Orçamentos elaborados para o bem público e
não para servir o mercado; (disputa de recursos)
b) Financiamento das políticas públicas: sistema
tributário perverso que cobra mais impostos do
consumo (classe trabalhadora) e alivia do valor dos
patrimônios e dos lucros das empresas.
c) Aplicação dos recursos arrecadados. A maior
parte é aplicada em despesas que favorecem os mais
ricos, comprometendo a eficiências das políticas
públicas.

Orçamento Federal Executado em 2017
LEGISLATIVA
0,28%

JUDICIÁRIA
1,34%

ESSENCIAL À JUSTIÇA
0,28%

ADMINISTRAÇÃO
1,02%

DEFESA NACIONAL
2,54%
SEGURANÇA
PÚBLICA
0,37%

OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS
3,61%

ASSISTÊNCIA SOCIAL
3,35%

JUROS E
AMORTIZAÇÕES
DA DÍVIDA
39,70%

PREVIDÊNCIA
SOCIAL
25,66%

SAÚDE
4,14%

TRANSFERÊNCIAS A
ESTADOS E MUNICÍPIOS
8,68%
EDUCAÇÃO
4,10%

DESPORTO E LAZER COMÉRCIO E SERVIÇOS
0,01%
0,08%

TRABALHO
2,79%

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA COMUNICAÇÕES
0,07%
0,05%
TRANSPORTE
0,44%

ENERGIA INDÚSTRIA
0,07%
0,09%

RELAÇÕES EXTERIORES
0,12%

AGRICULTURA
0,62%

CULTURA
0,04%
URBANISMO
0,07%

SANEAMENTO
0,03%

DIREITOS DA CIDADANIA
0,06%

HABITAÇÃO
0,00%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
0,25%
GESTÃO AMBIENTAL
0,12%

VER: Ciclo das Políticas Públicas
1. Identificação do Problema e a sua
colocação na agenda política;
2. Formulação da Política Pública;
3. Tomada de decisões e incidência
política;
4. Implementação da Política Pública; e

5. Avaliação e Monitoramento da Política
Pública.

VER: Papel dos Atores Sociais
As políticas públicas resultam da interação dos
diferentes atores sociais e dos interesses dos agentes
políticos, essa multiplicidade de setores e áreas e os
vínculos entre eles e as instituições, fazem com que
Estado, Sociedade Civil e Mercado acabem cooperando
ou se opondo na tentativa de resolver os problemas
prioritários, seja em níveis locais, regionais, estaduais,
nacionais ou global.
Os atores sociais são importantes na tomada de
decisões das politicas públicas, pois por meio do lobby
(pressão), da participação social, das greves, das
mobilizações sociais, é que esses atores influenciam o
Estado e garantem seus interesses e necessidades.

VER: Participação e Políticas Públicas 1
Estar presente nos espaços e canais de participação cidadã é ser
protagonistas da execução das políticas públicas e fazer ouvir as
demandas e necessidades da população. Dentre as formas mais
comuns de participação estão:
• Audiências Públicas: Espaços de diálogos para buscar
soluções especificas para determinados problemas. Ex:
Audiência Pública de Saúde, Audiência Pública do Transporte
Público, Audiência Pública do Orçamento etc;
• Conselhos Gestores ou de Direitos: São órgãos de controle e
participação social, podem ser deliberativos (poder de
decisão), consultivos e/ ou fiscalizadores, tem estrutura
municipal, estadual e federal. Ex: Conselhos dos Direitos das
Crianças e Adolescentes, Conselhos da Mulher, Conselhos
dos Idosos, Conselhos de Saúde, Conselhos de Cultura etc;.

VER: Participação e Políticas Públicas 2
• Conferências: Espaços de debate e construção de pautas
políticas, onde diferentes atores sociais se encontram para
contribuir com a proposição de políticas públicas. Ex:
Conferência de Juventude, Conferência dos Direitos Humanos,
Conferências de Cultura, Conferências de Habitação etc;
• Fóruns e reuniões: Espaços de encontro que podem ser
realizados por iniciativa do poder público ou da sociedade com
variados temas e propostas. Ex: Reunião de moradores de
bairro ou nos gabinetes dos agentes políticos, Fórum de
Turismo, etc;
• Movimentos Sociais e Organizações da Sociedade Civil
(Terceiro Setor): Se formam em torno de determinado tema e se
especializam no atendimento e necessidades do mesmo.
Instituições Filantrópicas, Entidades Religiosas, Movimento
dos Sem-Terra, Movimento pela Reforma Agrária etc.

VER: Protagonismo dos jovens
Faz-se necessário estimular os jovens adquirirem mais
conhecimentos sobre a elaboração das políticas públicas e
a participação nesse processo assumindo seu papel na
sociedade.
Urge, portanto, estimular e apoiar as iniciativas juvenis já
existentes e ajudar os jovens que estão distantes a se
aproximarem delas.
A juventude é o tempo propício à formação para a
cidadania, porque os jovens tomam ciência de seus direitos e
de suas responsabilidades.
Nessa formação inclui-se, de modo particular, o incentivo e a
ajuda aos jovens a fim de que participem efetivamente, e a
partir da ética cristã, dos espaços que lhes são oferecidos,
especialmente os Conselhos de Juventude.

VER: colaboração dos Movimentos Sociais
Os Movimentos Sociais representam um papel
fundamental na constituição dos Conselhos pois,
via de regra, para que os conselhos possam
funcionar, eles precisam obedecer o princípio da
paridade, que determina que metade dos seus
conselheiros sejam representantes da sociedade
civil organizada.
Os movimentos sociais muito podem contribuir no
controle social, ou seja, na fiscalização dentro dos
Conselhos gestores de políticas públicas.

VER: políticas públicas e a família
Em 2019 se celebra vinte cinco anos da Campanha da
Fraternidade que abordou o tema da família. “A
família como vai?”
São João Paulo II: “revalorizai, com generosidade e fé,
os valores do matrimônio; renovai, ao mesmo tempo,
vossa confiança na Igreja que, ao defender a família,
cria as bases de uma pacífica convivência humana e de
abertura do homem a Deus” (Veritatis Splendor, 96).
Em relação às políticas públicas, é preciso distinguir
entre as políticas que afetam a família e a política
familiar que tem a família como alvo.
Fortalecer a vida familiar é fundamental!

AQUI ENCERRAMOS O VER

OBRIGADO

JULGAR DA CF/2019
1. ANTIGO TESTAMENTO
1.1. O Pentateuco e a legislação do direito e da justiça.
1.2. Os profetas e o anúncio da Justiça
1.3. A sabedoria como educadora da Justiça

2. NOVO TESTAMENTO
2.1 Jesus e seu Evangelho do Reino de Deus.
2.2. O combate à fome
2.3. Atenção a doentes, crianças, mulheres e
trabalhadores
2.4. Compaixão com os sofredores
2.5. Padres da Igreja e cuidado com os mais
vulneráveis.

JULGAR DA CF/2019
3. CONTRIBUIÇÃO DA DOUTRINA SOCIAL DA
IGREJA
3.1. Participação.
3.2. Cidadania.
3.3. Bem comum.

AGIR DA CF/2019
1. Superando a dualidade entre fé e política.
2. Participação da sociedade e valores
fundamentais:
2.1. Participação
2.2. Participação nos Conselhos.
2.3. Participação ativa.
2.4. Participação, mídia tradicional, internet e
mídias sociais.
2.5. A responsabilidade de todos.

3. Educar para o humanismo solidário.

AGIR DA CF/2019
4. Bem comum.
5. Pistas de Ação:
4.1. Participação
4.2. Cidadania.
4.3. Bem comum.

6. Observatório Social do Brasil.
7. Jornada Mundial do Pobre:
7.1. Quem são os sujeitos destinatários dessas
ações?

Conclusão.

