
Resolução de Balanço e Construção Partidária

O PSOL Florianópolis passou por imensos desafios nos últimos quatro

anos. O grupo eleito no Congresso de 2017 passou por duas eleições (2018 e

2020), construiu greves e mobilizações históricas na cidade, vivenciou a

pandemia de covid-19 e com ela, a prorrogação indeterminada de seus

mandatos. O que começou como uma gestão de dois anos e meio está

terminando como um período de quatro anos à frente do partido.

Neste período, a política acertada tanto da direção local quanto da

direção nacional criou o ambiente favorável para que novos atores e atrizes

escolhessem o PSOL como seu lugar. Em quatro anos, mais que dobramos

nosso número de filiados, sendo o 2º partido que mais cresceu no período.

Mantivemos votações muito expressivas nas eleições de 2018 e 2020, onde

lideranças do PSOL foram as mais votadas da cidade para deputado estadual,

com Elson Pereira, e para vereador, com Marquito.

Apesar de um pequeno recuo, explicado em parte pela pandemia, pela

alta abstenção e pelo fim das coligações proporcionais, o PSOL manteve o

mesmo patamar de votos para vereador em 2020, garantindo três mandatos

na Câmara Municipal. Após muito diálogo e retomando pontes que antes

estavam rompidas, protagonizamos a maior frente de esquerda do país em

2020, com PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, REDE, UP e o apoio crítico do PCB.

Em 2020, nosso diretório municipal realizou uma exemplar divisão do

Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), o chamado

“fundão”, a partir de critérios objetivos, sem privilegiar tendências aliadas

ou adversárias da maioria da direção. Quase 61% dos recursos destinados à

chapa de vereadores foram repassados para candidaturas de mulheres; 47%

para candidaturas de pessoas negras e 23% para concorrentes LGBT+. Essa

divisão garantiu campanhas dignas, estruturadas para todas as pessoas que

colocaram seu nome à disposição do PSOL, com garantia por parte da

direção de toda a infraestrutura jurídica, contábil e audiovisual para que



nenhum candidato ou candidata estivesse jogado à própria sorte na disputa

eleitoral.

Novas tendências surgiram ou ingressaram no partido, ampliando sua

presença nos movimentos sociais da cidade. Novos setoriais foram

organizados. A intervenção das mulheres do PSOL tornou-se fundamental

na organização do movimento 8M, assim como militantes ligados a diversas

tendências do nosso partido estão na direção de entidades importantes do

movimento de moradia, estudantil, sindical, negro, indígena e popular.

Nossa aguerrida bancada é reconhecida como principal força de

oposição ao governo Gean Loureiro, apesar dessa visibilidade ser

parcialmente bloqueada pelos conglomerados de mídia locais.

O PSOL consolidou-se como a principal força de esquerda na cidade, a

segunda maior bancada da Câmara Municipal e obteve o segundo lugar na

disputa pela Prefeitura da Capital pela primeira vez na história.

Todos estes avanços mostram que o PSOL Florianópolis está no

caminho certo. Mas ainda dispomos de problemas organizativos concretos.

A vida partidária ainda é difícil ou escassa para quem não atua nas

tendências políticas. A pandemia restringiu os espaços de debate, formação

e encontros, desarticulando os trabalhos que vinham sendo organizados em

grupos de estudo e setoriais. Não temos uma comunicação efetiva entre

direção e o conjunto de filiados, tampouco, um cadastro que permita essa

comunicação mais direta, eficiente e periódica. Também não conseguimos

efetivar uma política consistente de contribuição militante para financiar o

trabalho político do partido. Os setoriais nem sempre tem um calendário

fixo de atividades ou eleições regulares de coordenações.

A nova direção do PSOL Florianópolis precisa aprofundar os acertos

dos últimos tempos e fazer uma verdadeira “Revolução Democrática” nas

fileiras do nosso partido. Precisamos de um partido mais unitário, mais

popular, mais participativo, mais negro, mais feminista, mais LGBTQIA+ e

que consiga criar um ambiente interno acolhedor para as novas gerações de

ativistas sociais de nossa cidade.



Como o partido que mais cresce na capital e no país, temos a tarefa de

organizar nossos militantes em torno de tarefas concretas e de uma linha

política coesa. Há grande energia e disposição em quem busca no partido

uma forma de combater a conjuntura devastadora que vivemos. Precisamos

mobilizar essa força e colocá-la à disposição da organização do povo e da

construção dos movimentos sociais da cidade, não apenas em atividades de

agitação e demonstração de força, como panfletagens, intervenções e atos,

mas também no trabalho de base cotidiano do partido.

Para avançar nossa organização na cidade, propomos as seguintes

medidas para a nova gestão:

Comunicação

1. Criar uma política de comunicação efetiva, garantindo pluralidade nas

mídias oficiais, maior desenvolvimento nas redes sociais e

visibilidade para as ações da direção, da bancada, das lideranças e

iniciativas políticas das bases do partido, de forma institucional e

independente de maiorias e minorias políticas. Garantir que os meios

de comunicação oficiais do partido não sejam palco de disputas

internas ou aparelhados para propaganda das tendências, mas sim,

ferramentas para divulgação das posições do PSOL Florianópolis e

seus organismos.

2. Fazer, nos primeiros 30 dias de gestão, uma base de dados dos filiados

na cidade, com colaboração das tendências internas, estruturando

uma política de comunicação baseada em listas de e-mail e canais de

transmissão por aplicativo de mensagem, facilitando a comunicação

institucional com o conjunto de filiados ao partido e fazendo chegar

informações de forma objetiva.

Fortalecimento das setoriais



1. Consolidar a construção de setoriais representativas, democráticas e

abertas a todas as pessoas que desejem participar de seus trabalhos.

Por isso, o 2º Congresso do PSOL Florianópolis determina a realização

de Encontros Municipais de Negros e Negras, LGBT+, Mulheres,

Ecossocialista, Educação, dentre outros que possam surgir, até março

de 2022. Fica delegado à representantes da Executiva Municipal e das

setoriais a realização de reuniões, debates e/ou seminários para

definir uma estrutura mínima de funcionamento, calendário público

de atividades, eleições periódicas das coordenações e estabelecer

regras de funcionamento, tendo como referência o capítulo do

Estatuto do PSOL que trata sobre o tema.

2. O 2º Congresso Municipal do PSOL também determina que cada

setorial municipal poderá indicar uma representação nas reuniões da

Executiva e do Diretório Municipal, com direito a voz, como

convidado permanente, com objetivo de aprimorar a articulação e a

colaboração entre as instâncias, após a realização de seu Encontro

Municipal.

Formação política

1. O 2º Congresso Municipal do PSOL aprova a criação de um programa

municipal de formação política, utilizando tecnologias gratuitas para

encontros presenciais e à distância, elevando o patamar de unidade e

de conhecimento das proposições partidárias, deixando de relegar a

tarefa de formação apenas ao esforço de cada tendência interna.

2. O caráter deste programa deverá ser obrigatoriamente institucional,

ou seja, para apresentar ao conjunto do partido cursos de formação

práticos (para dirigentes municipais, por exemplo) e teóricos

(conceitual-filosófico), em diferentes níveis (introdutórios,



intermediários e avançados). O plano de formação não deverá ter

caráter de disputa interna entre as posições, cabendo este papel às

tendências organizadas.

3. As formações também devem incluir temas relacionados com os

principais movimentos sociais que compõem o partido, entre os quais

estão o feminismo, o antirracismo, a luta pelo direito à cidade, a

preservação da natureza, a educação pública, as mobilizações

camponesas, os direitos LGBTIA+, indígenas, a luta

antiproibicionista, assim como os aspectos de classe que envolvem

estas questões.

4. A Secretaria de Formação terá prazo de 30 dias, a partir da realização

deste Congresso, para formar um Grupo de Trabalho, com indicações

por parte das chapas inscritas de militantes, educadores e professores

que ajudem a formular este plano.

5. Cursos ofertados pela Direção Municipal poderão disponibilizar

certificados a seus participantes e, se necessário, cobrar taxas de

inscrição para subsidiar as atividades.

6. A Executiva Municipal também deverá buscar maior articulação com a

Fundação Lauro Campos-Marielle Franco, a fim de buscar

financiamento e capacitação para atividades da área.

Finanças

1. A nova direção do PSOL Florianópolis dará maior transparência à

utilização dos recursos recebidos de fundo partidário, contribuição

parlamentar e contribuição militante, compartilhando com a



Executiva Municipal balancetes e outros documentos contábeis

mensalmente.

2. Fica aprovada a criação de um orçamento anual, definindo

percentuais para a realização efetiva de cada um dos aspectos da vida

partidária (administrativo, formação, liberações, comunicação, etc.).

Será responsabilidade da presidência, tesouraria e secretaria-geral a

elaboração de uma proposta orçamentária para 2022, a partir de

consultas ao setor contábil do partido.

3. A nova direção do PSOL Florianópolis terá 30 dias para criar e

institucionalizar uma política de contribuição militante por meio da

internet, a exemplo do que já fazem outros partidos, ou ainda, pelo

mecanismo de “pix”.

4. A nova direção fica autorizada a produzir regularmente materiais de

agitação e propaganda, como camisetas, bandeiras, agendas, bottons

e similares, assim como a comercializá-los para fins de arrecadação e

autonomia financeira do partido.

PSOL protagonista

1. A nova direção do PSOL deverá participar ativamente da vida política

da cidade. A exemplo da direção nacional, devemos cavar espaços na

institucionalidade e nos amplos movimentos de resistência e luta do

nosso estado, judicializar projetos e iniciativas dos governantes que

sejam contrárias aos trabalhadores e às nossas bandeiras; usar de

forma abundante das ferramentas de comunicação para influenciar

os debates no parlamento e nos movimentos sociais, levando o PSOL

Florianópolis a outro patamar.



2. Participar ativamente da construção das mobilizações pelo Fora

Bolsonaro e outras pautas conjunturais consoantes com a linha

política do partido, buscando a unidade com as demais forças de

esquerda que estiverem também mobilizadas e incentivando a

participação de todo o corpo de filiados no estado.

3. Apoiar a criação de mutirões, centros comunais, projetos de economia

solidária, cozinhas e hortas comunitárias e espaços de educação

popular e política, por meio de arrecadações entre filiados, auxílio na

divulgação e disponibilização do espaço físico do partido, entre outras

formas de suporte.

4. A nova direção do PSOL terá 30 dias para preparar uma campanha de

filiação ao partido na cidade, com material visual, audiovisual,

banquinhas de filiação presenciais, eventos, entre outras atividades.

Florianópolis, 13 de novembro de 2021

2º Congresso Municipal do PSOL Florianópolis


