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“Todo Poder Emana do Povo”. Este é um conceito que deve ser 

respeitado à risca pela Administração Pública. E, para fazer valer este 

conceito o Governo Municipal deve criar os mecanismos necessários que 

promovam a participação comunitária. É necessário dar respaldo aos 

Centros Comunitários e Associações de Bairros; aumentar os canais de 

comunicação com a sociedade, especialmente através da Ouvidoria 

Municipal, atuando para a construção permanente de um Plano de 

Governo que traduza as necessidades mais reais do dia a dia das pessoas e 

que permita a coleta de ideias frequentes, projetando a construção de um 

futuro sólido com igualdade e qualidade de vida para todos. Assim, 

caminha-se para a construção de uma cidade segura, desenvolvida e 

fraterna, que está sempre em crescimento sustentável.    

A busca por resultadas que promovam a qualidade de vida e façam 

Franca avançar em todas as áreas é meta que precisa ser trabalhada todos 

os dias pela administração pública. 

 É assim que a coligação Trabalho de Resultados pretende conduzir 

integralmente os próximos quatro anos de gestão, com destaque a 

transparência pública e a participação da sociedade, que, em todas as 

frentes, têm contribuições decisivas para que Franca seguida sendo 

destaque positivo no País e haja melhora nas condições de vida dos 

munícipes.  

A atenção na educação deve começar desde os primeiros dias de 

vida, a partir da educação nas creches escolas, que devem receber a 

estrutura necessária para acolher as crianças, criando condições de 

segurança para que os pais trabalhem, enquanto os filhos são bem 

cuidados. A atuação nesta área já foi comprovada, quando foi criado um 
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número recorde de vagas em creches e implantado o programa Mais 

Creche, com bolsas de atendimento em instituições particulares.  Atenção 

também às crianças nas escolas municipais, que, além dos ensinamentos 

com indicadores de qualidade em salas de aula, devem receber projetos 

que completem a sua formação inicial, com ações no contraturno escolar 

e modernização dos meios de disseminação do conhecimento 

aproveitando a rapidez do desenvolvimento tecnológico. Fundamental, 

também, que os alunos recebam alimentação adequada, através do 

programa de Merenda Escolar.  Faz-se necessária a cobertura aos jovens 

que buscam inserção no mercado de trabalho, seja por meio do ensino 

superior, seja por intermédio de cursos profissionalizantes, como ocorre 

com a criação dos programas Bolsa Universidade, Primeira Chance e 

Caminho para o Emprego.  

 

Franca cresce a cada dia, aumentando a necessidade de ações que 

contribuam para a mobilidade urbana, incrementadas com medidas que 

tragam mais segurança no trânsito. Para isto, a conservação de ruas e 

avenidas é fundamental, através do programa de recapeamento, 

agregado aos serviços de sinalização horizontal de vias públicas. O 

deslocamento de veículos necessita de ações permanentes que 

promovam a mobilidade, em especial por meio de abertura de novas vias 

e dispositivos de fluidez viária, entre os quais, monitoramento e 

modernização da sinalização eletrônica. Na zona rural, a manutenção 

periódica de estradas rurais e vicinais, além de segurança, facilita o 

escoamento da produção. Um exemplo são as melhorias proporcionadas 

pelo programa Caminhos da Produção.  
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Os indicadores de qualidade de vida mostram que Franca é uma das 

melhores cidades do Brasil para se viver. Por isso, os cuidados com o meio 

ambiente e com ações sociais que sigam contribuindo para melhorar a 

vida das pessoas devem ser constantes. E, cuidar do meio ambiente prevê 

que o tema seja abordado nas escolas; que exista o plantio permanente 

de árvores – feito pelo Programa Verde é Vida; que se confirme um 

trabalho de limpeza pública eficiente e avanços na coleta seletiva, além de 

manutenção permanente de praças e áreas de convivência pública. O 

cuidado com o ser humano passa pela atenção às entidades assistenciais, 

por programas de auxílio a quem mais necessita, pelo resgate da 

autoestima, por programas que zelem pela terceira idade e que criem 

condições dignas de moradia à comunidade. Seguir colocando Franca na 

dianteira da qualidade de vida pede a continuidade de serviços de ponta 

em saneamento básico – há anos reconhecidos internacionalmente como 

de excelência. Franca tem se destacado, também, no desenvolvimento 

econômico na geração de empregos e renda. Assim, fazem-se 

fundamentais medidas que promovam a economia local, dando 

sustentabilidade às empresas francanas e que abram portas para novos 

investimentos. Aqui entram os serviços oferecidos pelo Banco do Povo e 

dezenas de cursos oferecidos aos empreendedores, confirmando esta 

forte vocação da cidade E, para que o ciclo da geração de renda seja 

completo é preciso garantir condições para a qualificação permanente dos 

trabalhadores, como preconiza o programa Caminho para o Emprego.  

Outro fator importante para ajudar a economia da cidade é manter o 

equilíbrio das contas públicas, pagando em dia, servidores municipais e 
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fornecedores da Prefeitura, além de fazer os investimentos necessários 

com responsabilidade e sem aventuras. 

 Ainda na qualidade de vida, a saúde é essencial. Buscar soluções 

que assegurem atendimento cada dia mais humanizado e eficiente aos 

pacientes da rede pública é meta permanente. Isto inclui o pronto 

atendimento, através da rede de Prontos Socorros e Unidades de Pronto 

Atendimento, passa pela rede primária, com as consultas e os serviços 

oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde e pela oferta de medicamentos 

gratuitos em quantidade suficiente, como os programas Mais Saúde e 

Remédio em Sua Casa. A saúde pede investimentos constantes também 

no suporte necessário aos hospitais públicos e ambulatórios de 

especialidades, como o AME. Em outra frente, o Poder Público deve atuar 

para a realização de cirurgias eletivas, inclusive em mutirões. Promover 

programas que previnem doenças é necessário, como preveem os 

programas Colo de Mãe e Rede PADEQ (Programa de Prevenção e Apoio 

ao Dependente Químico). 

 

Uma sociedade consciente é formada por uma série de fatores, 

entre eles o movimento cultural. De modo que a Administração Pública 

deve oferecer espaços adequados para apresentações artísticas e 

programas de incentivo, como o Bolsa Cultura. O mesmo ocorre com o 

esporte, que ajuda na formação de cidadãos. Desta maneira é missão do 

poder público ter projetos que incentivem a participação da comunidade 

em ações esportivas, seja por intermédio das escolinhas de iniciação 

esportiva ou por projetos como o Bolsa Atleta. Outro ponto crucial é a 

valorização das equipes de representação da cidade. Ter praças públicas 
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de esportes adequadas e o mais próximo possível da população é 

complemente ao incentivo necessário ao esporte francano.  

 

Coligação Trabalho de Resultados 


