Entrevista com Irmã Margarida Pantoja –
Políticas Públicas
Políticas Públicas não é falar de “política” ou de
“eleições”, e sim sobre um conjunto de ações que
são direitos dos cidadãos e devem ser garantidos
pelos gestores públicos. Isso é garantir o bem
comum para todos! Durante os 35 anos de
existência, a Pastoral da Criança desenvolve ações
em parceria com outras entidades e o serviço
público em diversas comunidades do Brasil e a sua
criação é um exemplo prático de mobilização e
busca por garantia de Políticas Públicas. A
iniciativa de envolver as famílias na prevenção e
promoção da saúde e provar que isso poderia ser
feito em grande escala foi inovadora. Para falar
sobre a importância das Políticas Públicas,
convidamos Irmã Margarida Pantoja, da
Congregação das Irmãs Missionárias de Santa
Terezinha, Socióloga, Professora e Funcionária
Pública:

Irmã Margarida, o que são e para que existem Políticas
Públicas?
São ações, projetos, atividades e funções ligadas ao governo para fornecer
resultados positivos de questões que envolvem a sociedade.

Como as Políticas Públicas afetam os cidadãos?
As políticas públicas surgem a partir das necessidades e afetam todo mundo, elas
mexem com todo mundo, porque falar de políticas públicas é falar da vida do
povo, é falar de ações, de projetos para as comunidades, principalmente para
população mais pobre desse país.

Quem elabora as Políticas Públicas?
Quem que nós elegemos para nos representar, porque se a gente vota no
Vereador, no Prefeito, nos Deputados Estaduais, Federais, essa rede de políticos
que a gente elege, eles estão aí para representar a população. A participação
popular nessa elaboração é muito importante, pois é de onde vem a cobrança
para esses representantes. Não adianta apenas fazer leis, elas precisam ser
aplicadas e fiscalizadas a favor da população.

Essas Políticas Públicas se tornam leis?
Viram leis porque são votadas. Por exemplo, se for no município, a câmara de
vereadores tem que votar e tem que aprovar, para que seja aplicada.
A população tem que participar também, para dizer como que ela prefere que
isso seja aplicado na prática.
A nível Federal também, a nível Estadual, tudo tem que ser votado, por isso tem
os assessores técnicos que apresentam, ajudam elaborar os projetos e levam
para ser votado.

Como são formuladas as Políticas Públicas?
As Políticas Públicas surgem a partir da necessidade, da base da população e
precisam ser bem elaboradas. Eu apresento a necessidade para aquele meu
representante e ele vai ter que, com sua equipe técnica, com seus assessores,
elaborar o projeto, que vai ser submetido ao seus pares: Câmara Estadual,
Senadores, Deputados Federais, Câmara Municipal. São eles que vão votar, e,
para isso, precisa da presença da população.

E o que é uma boa Políticas Públicas?
Para mim, uma boa política pública é aquela que vai responder aquilo que as
pessoas, naquele local, naquele momento, precisam .

De que maneira os cidadãos são convocados a opinar
sobre as Políticas Públicas?
Aí vem uma coisa que a Pastoral da Criança sabe fazer muito bem, que é o
controle social. O cidadão precisa participar no momento da elaboração, mas ele
precisa também saber fazer esse controle social. E participar dos conselhos conselhos de saúde, conselho de educação, conselho de moradia e a população
não pode ter medo de participar.
Tem que ter metade sociedade civil, metade governo, para que na hora de votar
as coisas aconteçam de forma justa.

Quais são as Políticas Públicas mais importantes para a
população?
Eu acho que, nesse momento, uma boa política pública deve envolver a
juventude, nas áreas da saúde, educação, emprego, que façam esse jovem se
inserir no mercado de trabalho.

E as Políticas Públicas tem que ser avaliadas
constantemente?
Sim, deve-se avaliar como ela está sendo aplicada. Por exemplo: às vezes pode
ter na comunidade um centro de saúde muito bem equipado, mas sem pessoas
capacitadas para operar aqueles equipamentos. A comunidade deve observar
isso e alertar os responsáveis: vocês mandaram para cá um profissional que não
sabe usar o equipamento, que não atende bem a comunidade, ou então que falta
mais do que está presente. Isso tudo faz parte do Controle Social.

Como e onde saber se as Políticas Públicas necessárias
estão sendo implementadas no Município?
Através do Portal da Transparência é possível investigar e ver o que é que está
acontecendo, inclusive as verbas que entram no município e no que foram
investidas.
Se a pessoa participa de algum dos conselhos, ela pode ter acesso a essas
informações também, e levar essas informações para a comunidade.
Entrevistado: Irmã Veneranda Alencar
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança

Irmã Veneranda, para que servem as Políticas Públicas?
As políticas públicas devem trazer bem-estar, segurança e infraestrutura,
saneamento básico, cuidado ambiental, esporte e lazer para a população, elas
devem ajudar a garantir os direitos do cidadão. A Pastoral da Criança, em sua
missão de salvar vidas, serviu de inspiração na construção de políticas públicas
na área da saúde materno-infantil no Brasil, ela desenvolve seu trabalho com foco
na redução da mortalidade infantil e na mobilização comunitária. A Pastoral da
Criança atende pessoas de todas as classes sociais e dá preferência para
comunidades carentes, onde as famílias estão em situação de exclusão social. Ao
longo de mais de 35 anos de existência, essa entidade ganhou importância e o
reconhecimento da sociedade. Participa de várias instâncias de decisão sobre
políticas públicas em vários níveis de governo, como os Conselhos de Saúde,
Direitos da Criança e do Adolescente Assistência Social e segurança alimentar.

Entrevistado: Ana Maria Pereira da Silva
Pastoral da Criança da Diocese de Palmares Pernambuco

Ana Maria, qual é a importância das Políticas Públicas para
educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento
social?
A política pública é um direito de todo cidadão. É importante quando ela é
colocada de forma adequada no caso de saneamento básico, de uma boa
educação, de uma boa saúde e também na questão do meio ambiente, e é
essencial que essas políticas públicas sejam realmente aplicadas.
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