
PROGRAMA-MOVIMENTO: POR UMA FRANCA DAS PESSOAS 

Nosso programa de governo é orientado pelos princípios de igualdade social, ética, 

moralidade e defesa do interesse público. Nossas vidas se pautam na busca por uma 

sociedade mais justa e que garanta condições dignas de vida para a comunidade francana 

como um todo. São essas valores que nos movem todos os dias nas lutas contras as 

injustiças que os cidadãos francanos enfrentam em seu cotidiano. 

Nossa vocação é democrática, por isso esse programa de governo não é algo 

pronto e acabado, pois sempre há algo que se possa readequar ou melhorar, visando 

sempre o desenvolvimento da cidade de Franca. Por isso o chamamos de “Programa-

Movimento”.  

Nosso partido não é voltado apenas para as eleições, pois temos ciência que as 

grandes transformações sociais ocorrem quando o povo luta para tomar o seu destino em 

suas mãos. 

Participação Popular: No Governo do PSOL estruturaremos amplamente os Conselhos 

instituídos, dotando-os de organização efetiva para que possam intervir na Política 

Municipal, fiscalizar, propor e acompanhar todas as políticas públicas. 

Esses Conselhos agirão organicamente na organização e realização do Congresso 

Popular da Cidade que discutirá não somente o orçamento a ser implementado, mas os 

rumos de todo Governo, definindo metas, prioridades e ações de toda Prefeitura. Abaixo os 

compromissos: 

 Realizar amplas conferências para debater e colher propostas acerca do 

desenvolvimento da cidade; 

 Desaparelhar os Conselhos Municipais, eles não podem ser meros órgãos de 

legitimação do poder executivo municipal. Eles também não podem ser meramente 

consultivos, mas devem deliberar, efetivamente, ações na política municipal; 

 Instaurar o processo de consulta pública em relação aos projetos de lei oriundos do 

executivo.  

 Desenvolver um aplicativo de gestão da cidade. Nele o cidadão poderá realizar 

denúncias de problemas referentes a estrutura da cidade (falta de iluminação em um 

local ou mesmo um buraco em uma via) 

 

Combate a Corrupção: Para a boa gestão do Patrimônio Público é essencial que faça em 

nossa cidade o combate intransigente à corrupção. 

 Fortalecimento de Controladoria Municipal independente do executivo; 



 Redução dos cargos comissionados de livre provimento. 

 Transparência total das licitações, contratos públicos e demais atos da administração; 

 Respeito total e irrestrito à Lei de Acesso à Informação 

 

Saúde: Respeito ao cidadão, humanização, controle social efetivo e participação popular 

na gestão são os princípios que orientam nossas propostas para fazer do atendimento em 

Saúde em Franca uma referência nacional. Abaixo os compromissos: 

 Reestruturação das carreiras da área da saúde e contratação de médicos; 

 Fim do contrato com empresas fornecedoras de profissionais de saúde como o Instituto 

Ciências da Vida (ICV) para impedir fraudes, a interferência do privado sobre o público e  se 

valorizar a carreira do servidor público da saúde. 

 Priorizar o atendimento da saúde básica, com ampliação do Programa Saúde da 

Família. Temos a meta de montarmos equipes saúde da família multidisciplinares com 

Clínico Geral, Pediatra, Fisioterapeuta, Enfermeiros, agentes comunitários de Sáude, 

Assistente Social, etc. A meta é fazer a cobertura de 50% da cidade (34 equipes, 

número muito acima das 5 equipes atuais)  

 Acabar com o prolongado tempo de espera para as consultas e exames clínicos com 

especialistas; 

 Acabar com as filas no atendimento das Unidades Básicas de Saúde e do Pronto 

Socorro Municipal 

 Implementar e fortalecer os Conselhos nos Unidades Básicas de Saúde e do Pronto 

Socorro Municipal 

 

Educação: A educação é estratégica para o desenvolvimento humano e econômico da 

cidade. Uma educação de qualidade não muda apenas a escola, muda também a 

sociedade. Por isso é desafiador transformar a rede municipal em um espaço democrático, 

participativo que envolva toda à comunidade no planejamento escolar.  

Abaixo os compromissos: 

 Dobrar as Vagas nas Creches; 

 Valorização dos Profissionais da Educação; 

 Redução do número de alunos por sala de aula no Ensino 

 Fundamental para no máximo 20 alunos por sala e no Ensino Médio para 25 alunos; 

 Gestão Democrática; 

 Fazer que o cargo de Diretor de Escola seja eletivo, não comissionado 

 Técnicas, sem descartar a prioridade na formação humanística. 

 Inclusão de discussões relacionadas à questão de gênero 

 

Transporte: O deslocamento urbano em Franca precisa ser pensado a luz do interesse 

Coletivo. A cidade é refém de um círculo vicioso de baixo investimento no transporte 



coletivo, valor abusivo da tarifa (uma das mais caras do Brasil), desrespeito ao usuário 

(não cumprimento de horários, ônibus superlotados), levando parcela da população a se 

afastar do transporte público e refletindo em maiores custos para o cidadão francano com 

transporte individual, na aquisição de veículos, despesas de combustíveis, IPVA, seguro, 

etc. 

Com investimentos e priorização do transporte coletivo, controle social e transparência, é 

possível obter qualidade e rapidez no deslocamento Urbano em nosso município. Abaixo 

os compromissos: 

 Redução gradativa dos valores da tarifa de transporte. 

 Gratuidade no transporte público municipal para os estudantes, priorizando os 

estudantes em vulnerabilidade social; 

 Garantir o controle social sobre o serviço prestado, através da criação do Conselho 

Municipal do Transporte; 

 Criação de uma central de inteligência com vídeo-monitoramento para controle de 

semáforos e de fluidez do trânsito. 

 Auditoria dos contratos da concessão do transporte coletivo em Franca. 

 Políticas públicas de incentivo ao uso de caronas compartilhadas.  

 

Habitação: Os novos investimentos que vem recebendo, fruto do trabalho de seu povo e 

de sua localização privilegiada, certamente servirão como incentivo para correntes 

migratórias em direção a nossa Cidade, o que nos impõe o desafio de planejar a ocupação 

do solo urbano e rural no sentido de viabilizar uma ocupação ordenada, sob pena de 

assistirmos o surgimento de mais moradias precarizadas, como já ocorreu com inúmeras 

cidades brasileiras que passaram por processos similares. Abaixo os compromissos: 

 Acentuar o processo o processo de regularização fundiária e urbanização; 

 Botar em prática o IPTU progressivo, previsto pelo Plano Diretor da cidade, afim de que 

se combata a especulação imobiliária 

 Incentivar a construção de moradias populares nos espaços urbanos vazios para se 

combater a expansão horizontal da cidade. 

 

Meio Ambiente: A coleta seletiva do lixo continua sendo desenvolvida por abnegados, que 

sofrem toda sorte de intempéries climáticas e sociais, trabalhadores que em função do 

desemprego lançam mão da coleta de materiais recicláveis para a própria subsistência. 

Abaixo os compromissos: 

 Criar uma empresa pública ambiental para articular a política da coleta seletiva e 

processamento dos resíduos do município; 

 Elevar a inclusão e organização dos catadores de materiais recicláveis, capacitando-os 

como agentes ambientais; 



 Desenvolver política de abastecimento que priorize os produtos orgânicos na rede 

municipal de educação; 

 Incentivos ao uso de tecnologias e produtos não poluidores. 

 Revitalizar os parques e áreas que foram abandonadas pelo poder público 

 Aumentar os investimentos da Secretaria Municipal de meio ambiente 

 

Esporte: O incentivo à prática esportiva, também é reconhecido como política de saúde 

pública, os investimentos no desenvolvimento esportivo, contribuem para a qualidade de 

vida dos cidadãos, levando no longo prazo a uma menor procura pelos serviços de Saúde 

Pública. 

Estruturaremos um calendário com condições para o desenvolvimento dos campeonatos 

amadores em suas diversas modalidades na cidade. Nossa concepção é que cabe ao 

poder público dar protagonismo ao esporte recreacional, além de articulá-lo com educação, 

retomar a construção dos centros esportivos são tarefas primordiais no próximo período. 

Abaixo os compromissos: 

 Construção de ao menos 4 Centros Esportivos; 

 Fomentar a prática esportiva nas Escolas; 

 Criar o plano Municipal para o Esporte Amador. 

 Apoio aos atletas e agremiações esportivas de base. 

 Criação da Secretaria Municipal do Esporte 

 

Cultura: Valorizar nossa história e identidade cultural é tarefa primeira da administração 

pública municipal, onde teremos espaços adequados para preservação de nossa memória, 

com possibilidade de visitação pública são necessários, mas não só entendemos ser 

preciso fomentar o acesso aos bens culturais com incentivos à prática do teatro, música, 

dança nos bairros da cidade. 

A importante Lei de incentivo à cultura – LINC precisa ser desburocratizada e ter uma 

gestão democrática com ampla participação popular. Ampliar os recursos para permitir que 

mais projetos sejam contemplados anualmente. Abaixo os compromissos: 

 Criação da Secretaria Municipal de Cultura  

 Desenvolver um sistema de proteção do acervo cultural da memória da cidade; 

 Fomentar atividades culturais nos bairros como: música, dança, teatro e cinema. 

 Criar uma rede de fomento a cultura ao qual o artista fracano possa, de modo 

autônomo, desenvolver suas atividades com o público 

 



Emprego: Geração de emprego é o grande desafio do próximo período em nossa cidade. 

Crescer economicamente atraindo novos investimentos e incentivando novas áreas, onde 

empregos possam ser gerados é o desafio. 

Incentivos como incubadoras para novos empreendedores e benefícios fiscais às 

pequenas e micros empresas se fazem necessário. Entendemos ser necessário avançar 

no processo de formação dos nossos jovens para o trabalho, para tanto estamos propondo 

a transformação de nossas quatro escolas municipais do ensino médio, em escolas 

técnicas, priorizando a formação nas áreas de tecnologia. Abaixo os compromissos: 

 Incentivos fiscais para as micro e pequenas empresas da cidade; 

 Incubadoras e benefícios para os novos empreendedores. 

 

Tecnologia: Precisamos urgentemente pensar o desenvolvimento de Franca à luz do 

Século XXI. Em nossa avaliação o que será determinante no próximo período é a 

Tecnologia da Informação, sem descuidar é claro do desenvolvimento Industrial, perfil atual 

da cidade. Entendemos ser possível o governo Municipal incentivar o desenvolvimento 

tecnológico de Franca a partir dos profissionais formados nas Universidades e Faculdades 

de nossa cidade, mas também incentivando a vinda de profissionais de outras regiões do 

Estado e do País. 

No entanto essa questão também implica em conflito de interesses: de um lado as grandes 

corporações que controlam a tecnologia como a Microsoft, IBM etc. e, do outro, milhares 

de programadores e analistas de sistema cooperando globalmente na construção de 

programas com código fonte aberto, os conhecidos Sofwareslivres. 

Utilizaremos o Parque Tecnológico com toda infra-estrutura necessária, apoio logístico e 

institucional da Prefeitura para o desenvolvimento de empresas que trabalham com 

tecnologia. Dotar a cidade de capacidade de desenvolvimento tecnológico próprio, além de 

baratear os custos operacionais do Poder Público Municipal, questão decisiva no futuro. 

É mais do que urgente à democratização do acesso à internet para toda população 

francana. Abaixo os compromissos: 

 Dotar o Parque Tecnológico Municipal de capacidade de inovação e desenvolvimento 

de sistemas para o Poder Público e as micro e pequenas empresas; 

 Organizar, através dos centros de pesquisa da cidade, encontros e conferências 

permanentes sobre o tema. 

 Democratizar o acesso à Internet, ampliando o acesso a banda larga gratuita no 

município; 

 



Direitos Humanos: O respeito à dignidade da pessoa humana é um valor do qual não 

abriremos mão, envidaremos todos os esforços para combater todos os tipos de 

discriminação em nossa Cidade. 

A promoção da igualdade racial será buscada por intervenções de cunho transversal, ou 

seja, permeará todas as ações do poder público municipal, bem como mobilizará todas as 

secretarias municipais. A mesma política será adotada em relação ao respeito à 

diversidade de orientação sexual, combatendo a homofobia através de campanhas 

públicas. 

O respeito aos idosos também deve ser buscado pela Administração Pública, através da 

construção de espaços de lazer e convivência. Políticas específicas de saúde pública, 

voltadas aos idosos serão concebidas em nosso Governo. 

Desenvolvermos políticas públicas para garantir o respeito aos direitos das pessoas com 

mobilidade reduzida e portadores de necessidades especiais, permitindo o pleno convívio 

social. 

Perceber a realidade excludente e desigual vivida pelas mulheres no mundo do trabalho; 

no acesso a direitos sociais como educação, saúde e moradia; no controle de sua 

sexualidade e direitos reprodutivos; e no cruel cotidiano da violência doméstica nos obriga 

a enfrentar seriamente essa questão, buscando caminhos para superar as relações 

sexistas em nossa sociedade. 

O enfrentamento a opressão de gênero em todas as suas manifestações, revendo 

comportamentos e a forma como a sociedade se organiza é imprescindível para a 

construção de uma nova sociedade e para evitar a perseguição, humilhação, violência e 

morte de tantas mulheres. 

A apresentação de dados e a defesa demagógica da igualdade de gênero apenas no viés 

da ocupação de espaço pelas mulheres na política não é suficiente para dar as respostas 

necessárias a situação das mulheres brasileiras. 

A rotina e a naturalização da desigualdade e violência contra a mulher exige um 

compromisso contundente com essa luta. 

Para a nós, a construção de um programa do Partido Socialismo e Liberdade não pode 

colocar em segundo plano o debate a cerca das opressões sexistas, pois a opressão às 

mulheres é elemento constituinte deste sistema que não apenas explora como também 

oprime todo o conjunto da classe trabalhadora. Abaixo os compromissos: 



 Secretaria municipal de direitos humanos com caráter consultivo e deliberativo e 

participação paritária e direta da sociedade civil; 

 Elaboração de um plano municipal de direitos humanos; 

 Tratar a saúde da mulher com a especificidade que o assunto exige; 

 Promover campanhas permanentes de luta contra a violência sexista; 

 Promover a educação não sexista; 

 Desenvolver políticas públicas para combater todas as formas de discriminação, 

notadamente em razão do gênero, orientação sexual e racial; 
 


