5. Infraestrutura urbana e política social
Vê-se que a Praça é um equipamento estratégico, que poderá promover a transformação social
do território, por meio do acesso a serviços públicos, formação, qualificação e fortalecimento da
identidade cultural local.
Trata-se de uma peça importante da estratégia nacional de consolidação do sistema de proteção
social associada a investimentos em infraestrutura urbana realizados no âmbito do PAC.
Idealizada na primeira gestão do presidente Lula (2003-2006), essa estratégia se consolidou ao
longo da última década tendo como um de seus principais mecanismos a transferência de renda
por meio do Programa Bolsa Família (PBF)29, cuja operacionalização passa hoje pelos CRAS.
Presentes em 95% dos municípios brasileiros30, os CRAS têm importante papel na inserção das
famílias no Cadastro Único, na realização da busca ativa e da vigilância socioassistencial, bem
como no acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação31 do PBF.
Os “irmãos” das Praças no Eixo Comunidade Cidadã do PAC – as Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as Creches e Pré-Escolas, as
Quadras Esportivas nas Escolas, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS,
integrantes das Praças) e os Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs) - exemplificam essa
complementaridade entre as políticas social e de infraestrutura, consistindo equipamentos
distribuídos em todo o território nacional, conforme indicadores de demanda, visando à
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descentralização das políticas de saúde, educação, assistência social e esporte, operadas no
âmbito de seus respectivos sistemas nacionais.
É significativa a escala de implantação do Eixo Comunidade Cidadã: são mais de 30 mil
equipamentos em todo o País, com investimentos da ordem de 18 bilhões de reais. Logo, o Eixo
corrobora a função anticíclica e de promoção do crescimento econômico em que se baseia o PAC,
ainda que os investimentos sejam pequenos se comparados ao total do Programa, que ultrapassa
1 trilhão de reais32.
Os 30 mil equipamentos em implantação em parceria com estados e municípios pelo PAC
2 representam um impacto econômico, social e de ampliação da infraestrutura urbana
muito importante para os municípios brasileiros. É nesse contexto que se insere a
implantação das Praças e entende-se seu potencial transformador das realidades locais.
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