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Cidade Comunidade é um plano para entrar para a história de Franca como 

referência na formulação de políticas públicas, capaz de entusiasmar o campo 
progressista com uma discussão ampla, democrática e qualificada. 

“Cidade” reforça nossa perspectiva de que o espaço urbano local tem de receber atenção 
especial. É ele quem afeta diretamente a vida cotidiana da população, abrindo as 
possibilidades e os caminhos da vivência das pessoas. Mais do que mero palco, o espaço 
urbano é constantemente transformado pela ação das pessoas, e transforma como essas 
se relacionam com o mundo à sua volta e experienciam a vida em sociedade. 

Assim, queremos trazer o Direito à Cidade para o centro da discussão municipal. Propor 
uma cidade que tenha foco na qualidade de vida das pessoas e seja instrumento para 
conquistas sociais. Por isso, o papel do governo municipal na redução dos diversos tipos 
de desigualdades e na produção de desenvolvimento econômico e social sustentável se 
consolida na ressignificação e na construção do espaço físico urbano como espaço livre, 
rico em oportunidades, acessível, seguro e com qualidade para todos. 

“Comunidade” resgata a perspectiva do comum e a construção de certa coesão social, 
com solidariedade e “com unidade”. A sociedade começa a identificar os resultados 
desastrosos a que a cisão social está levando e se ressente de coesão. Por isso apostamos 
na construção de uma unidade local, escolhendo o espaço urbano como foco da 
discussão.  

Para que consigamos avançar em termos de desenvolvimento e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, precisamos de uma proposta agregadora, em que “bem-estar” se funde 
em relações fraternas, mas que evidencie a importância do Estado nesse processo, indo 
além dos modelos anteriormente adotados. Cidadania não pode estar associada à 
capacidade de consumo, e posição social não pode ser vista como consequência do 
mérito. É importante que os ganhos sociais sejam entendidos como resultados das 
políticas públicas, e não apenas de supostos méritos e esforços pessoais. 

“Comunidade” também presume diluição de interesses pessoais e grupais em benefício 
do conjunto da sociedade, de modo que os compromissos aqui apresentados procuram 
distinguir desejos de grupos das reais necessidades e prioridades da população, por meio 
de soluções viáveis, técnica e politicamente. O maior compromisso é o reconhecimento 
do protagonismo do Processo Eleitoral em relação a outras formas de intervenção na 
ação governamental. Daí a necessidade de uma discussão profunda e democrática na 
elaboração do plano, para que funcione como guia dessa ação.  

Cidade Comunidade apresenta de forma clara os ideais de desenvolvimento e 

solidariedade e evidencia o contraste entre eles e o retrocesso, o provincianismo e o 
acirramento das relações sociais.  

Franca pode vir a ser uma cidade moderna e fraterna, desenvolvimentista e sustentável! 
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Apresentação – O que entendemos por um plano de governo 

Um plano de governo deve ser um guia para a futura administração. Parece óbvio, 
mas não é bem assim. 

Embora previsto na legislação, nada amarra a futura ação do governo às teses, 
ideias, propostas, compromissos e promessas contidos no plano apresentado durante a 
campanha. A primeira peça de planejamento oficial, inclusive, o plano plurianual, que o 
governo eleito apresenta ao Legislativo no segundo semestre do primeiro ano do 
mandato, não está necessariamente vinculado ao plano de campanha. Na prática, o que 
guia a administração são as pressões que se fazem mais fortes durante a gestão.  

O grande problema desse processo é que ele se constitui de modo a fazer o eleito 
assumir compromissos, enquanto o correto seria o candidato assumir compromissos e, 
quando eleito, cumpri-los. Assim, a eleição constituiria a legitimação de um projeto, 
representado no plano. Como ocorre, um conjunto de organizações formais e informais, 
pessoas e grupos, e que tem poder de pressão, conseguem, sem participar do processo 
de discussão que precede a eleição, impor a satisfação de seus interesses diretamente 
sobre o eleito.  

Ocorre que esse processo impõe um deslocamento da democracia, posto que 
aquilo que foi decidido nas eleições é reorientado posteriormente em função dessas 
pressões. Assim, a discussão mais aprofundada do plano de governo, durante sua 
elaboração, e sua posterior adoção como orientação do governo, coloca o poder popular, 
de avaliar e redefinir periodicamente os rumos da política, em seu devido lugar, 
hierarquicamente acima dos três poderes da República, a cujos representantes delega o 
exercício de forma condicional. 

A natureza do plano como guia não o transforma em camisa de força. Há 
possibilidade de alterações, motivadamente, quando novas circunstâncias ou tecnologias 
indicarem ou impuserem revisões. Mas essa possibilidade não tem por finalidade suprir 
a superficialidade ou a deficiência técnica na elaboração. Por isso, além de sua dimensão 
participativa, o plano deve ter uma dimensão técnica, de modo a que se converta em 
peça exequível.  

Nesse sentido, propostas mais concretas, especialmente as que envolvem 
financiamento, não obrigam necessariamente a futura gestão, mas devem condicionar 
sua ação às priorizações contidas no plano. 

Em síntese, a discussão essencial sobre o futuro governo tem que ocorrer na 
elaboração do plano. Após a eleição, o momento será de definir apenas quanto desse 
plano será possível e como isso será executado.  
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Introdução 

A concepção geral do formato e modelo do Cidade Comunidade baseou-se 

na análise de vários modelos, com adoção de uma visão sistêmica e priorização de 
processos transversais e matriciais.  

A proposta é que a ação de governo se estruture por meio de quatro Macro 
Programas de Integração (ou “eixos”), estruturados em conceitos e ideias centrais, por 
meio dos quais se articula e integra a ação governamental:  

 

Os dois primeiros eixos dizem respeito à atividade mais finalística do governo.  

O “Cidade com Qualidade” tem como ideia central a qualidade de vida para o 
cidadão francano por meio da integração das políticas sociais gerais (saúde, educação, 
esporte, cultura, lazer) com a gestão do espaço (questões urbanas e ambientais).  

O “Cidade Produtiva e Fraterna” integra as áreas de desenvolvimento econômico 
e social. Em princípio, propõe-se foco no estímulo simultâneo à diversidade produtiva, ao 
desenvolvimento industrial que agregue sofisticação e complexidade, às pequenas e 
microempresas, às diversas formas de associativismo e desenvolvimento de 
competitividade institucional, à economia solidária, à agricultura familiar e a projetos de 
geração de renda e inclusão, organização e assistência social.  

Assim, esses dois eixos visam a promover condições e oportunidades para que o 
cidadão francano cresça em todas as suas dimensões sociais e econômicas. 

Os outros dois eixos dão sustentabilidade a esses anseios.  

O “Cidade Justa e Segura” tem por objetivo principal garantir acesso igualitário 
aos resultados dos dois outros eixos, o direito à cidade, que inclui simplificação da 
legislação de ocupação do solo e de desenvolvimento de atividades econômicas, 

Cidade com 

Qualidade

Cidade Produtiva e 

Fraterna

Cidade

Justa e Segura

Cidade Transparente e

Consciente

Cidade 
Comunidade
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segurança pública, facilidade de acesso a moradia regular, a apropriação, pelo conjunto 
da sociedade, do valor incorporado, ao longo dos anos, ao espaço público. Ou seja, visa 
a garantir “acesso ao direito”, porque não basta a oferta de condições e oportunidades 
“a todos”, quando o efetivo acesso a elas depende do domínio de processos burocráticos 
ou de ter que recorrer à justiça frequentemente. Para que a desigualdade não se 
aprofunde, é necessário que as regras sejam simples, que possam ser cumpridas por 
todos, que não sejam um obstáculo para quem precisa e para quem produz o 
desenvolvimento da cidade, e que os espaços, os serviços, os equipamentos públicos 
possam ser utilizados e compartilhados com segurança por pessoas de qualquer gênero, 
condição social, orientação sexual, idade, local de residência. 

O “Cidade Transparente e Consciente” pressupõe a elevada qualificação da 
Administração Pública para que possa efetivar a concretização dos outros três eixos, 
incluindo a reconfiguração das políticas de transparência e participação social. Envolve 
uma profunda revisão tecnológica, metodológica e de comunicação com a sociedade, 
com alta interlocução entre a Prefeitura e outros atores públicos (universidades, 
concessionárias de serviços, cartórios, associações de classe, organizações não-
governamentais, prestadores de serviços de interesse público, como escolas e hospitais; 
entre outros), de modo a produzir, armazenar, administrar e disponibilizar dados e 
informações sobre o Município, aumentando sua capacidade de diagnóstico e gestão 
tática, estratégica e de crises. 

As áreas temáticas foram agrupadas em razão da principal pertinência com cada 
macro programa. Para cada uma delas elaborou-se um breve diagnóstico, uma análise de 
cenários, uma definição de diretrizes e um conjunto de propostas, algumas com natureza 
de programas condutores de cada macro programa ou de ligação entre áreas e outras 
com natureza mais específica dentro de cada temática.  

Embora a estrutura básica do plano sejam os Macro Programas, há, como um 
todo, uma orientação por três linhas, políticas públicas matriciais, que se desenvolvem 
por meio da ação governamental em cada área específica. Essas linhas de orientação são 
as de Relações Institucionais e Internacionais, Tecnologia da Informação e 
Funcionamento do Governo. Elas têm por fim aprimorar a ação, padronizar os métodos, 
distribuir mais equitativamente as ferramentas e, assim, reduzir as diferenças entre 
áreas, organizar prioridades, promover integração interna e externa e, dessa forma, 
promover maior efetividade na ação governamental.  

A perspectiva histórica perpassa a formulação de todo o plano, de modo a que a 
implementação promova a consciência da população em relação aos processos que a 
trouxeram ao atual estado e a como pode participar na construção do futuro. Também 
deve ser adotado transversalmente o conceito de gestão integrada (pública, não 
necessariamente estatal), bem como a integração com o setor privado produtivo e 
representativo, de forma a se potencializar a geração de empregos e outras 
oportunidades de renda e os resultados das políticas públicas. 

No processo de sistematização a proposta é fornecer elementos que permitam, 
posteriormente, adaptar o Plano de Governo ao formato do Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPAG), permitindo que, se eleitos, façamos uma conexão mais direta 
entre o plano de governo e o planejamento exigido por lei.  
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Foram elaborados diagnósticos, analisados cenários e definidas diretrizes e uma 
série de propostas iniciais. Essa formulação ocorreu a partir de pesquisas e da 
colaboração por meio de textos enviados e de entrevistas com diversos atores que são 
referências em suas áreas de atuação, muitos dos quais elencados ao final deste caderno 
e alguns outros que preferiram se manter no anonimato.  

Quanto à forma de implementação, prevê-se, nos processos cuja natureza 
recomendar, a adoção de projetos piloto. Essa metodologia permite implantação 
gradativa, aprimoramento dos modelos e dimensionamento dos gastos de acordo com a 
possibilidade. Nesse processo, não apenas os aspectos conceituais, estruturais e 
organizacionais serão definidos e aprimorados, mas também os processos de gestão 
participativa, que aqui assumem um conteúdo específico, de gestão comunitária.  

A implantação ou mesmo a ampliação dos programas deve se dar por meio de 
editais de manifestação de interesse, ou outra forma similar, por meio da qual se 
procurará selecionar os núcleos sociais mais organizados, os que cumprirem as diretrizes 
iniciais de gestão definidas a partir dos projetos piloto. Isso ocorre de modo a evitar o 
que, frequentemente, é compreendido como uma “invasão” do poder público a áreas 
das quais se manteve afastado por longo tempo.  

É necessário que a implantação do programa seja desejada pela comunidade, e 
que ela participe da implementação. Do contrário, pode não se apropriar dos programas 
e não assimilá-los.  

Em síntese, apesar de haver uma série de novas propostas, mais do que “o que 
fazer”, o grande viés do plano está relacionado a como fazer melhor e como viabilizar o 
que vai ser feito com os recursos de fato disponíveis.  
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Macro Programas 

Cidade com Qualidade  

Pensar sobre a estrutura e a forma de funcionamento de uma cidade é pensar 
sobre as condições e as possibilidades de vida da população que ali reside. Afinal, é no 
espaço público das cidades que a nossa vida em sociedade se dá de forma mais intensa. 
Os passeios e encontros nas ruas e praças, a utilização dos diversos tipos de transporte 
para se locomover de um canto a outro, os usos de equipamentos e serviços públicos e 
privados existentes, o usufruto de redes de esgoto e água tratada, tudo isso tem a ver 
com a discussão a respeito dos rumos da cidade. 

Por isso, acreditamos na necessidade de um espaço urbano que seja orientado 
por uma perspectiva de integração entre as pessoas, com foco na qualidade de vida e na 
segurança da população, estimulando e valorizando cada vez mais os espaços públicos. 
Dessa forma, queremos que a cidade seja um espaço cada vez mais acolhedor e 
comunitário. 

Nesse sentido, o Macro Programa Cidade com Qualidade articula setores do 
governo municipal e políticas públicas diversas para caminhar em direção a uma Franca 
em que se garanta às pessoas o direito à cidade.  

Ou seja, o direito a habitarem uma cidade onde haja tranquilidade, com um meio 
ambiente equilibrado, bons serviços de saúde e de educação, manifestações culturais 
diversificadas e atividades esportivas acessíveis. Para que esses ideais sejam possíveis é 
necessário que se assentem sobre uma cidade com infraestrutura de qualidade, com 
equipamentos públicos modernos e bem distribuídos, onde haja uma organização da 
mobilidade urbana que integre diferentes modais e valorize o transporte público coletivo 
e a conectividade digital.  

Considerada a centralidade que ocupa na vida das pessoas hoje, a conectividade 
é um dos novos serviços públicos que alcançou o status de essencial. Franca não pode 
mais adiar a necessidade de se integrar à rede de cidades inteligentes. E é necessário que 
a cidade se prepare fisicamente para receber esse aporte virtual e assim possa utilizar 
esse instrumental como meio de integração das pessoas entre si e delas com o poder 
público. Por isso, na verdade, há mais complementaridade do que oposição entre o 
virtual e o concreto – citando Bauman1, “É nos lugares que se forma a experiência 
humana, que ela se acumula, é compartilhada, e que seu sentido é elaborado, assimilado 
e negociado. E é nos lugares, e graças aos lugares, que os desejos se desenvolvem, 
ganham forma, alimentados pela esperança de realizar-se (...)”.  

No mesmo sentido, coletivo e individual são complementares. O desenvolvimento 
coletivo é base para o desenvolvimento individual. A cidade deve ser um agente 
potencializador dos desejos e objetivos da coletividade, o que só se consegue 

 
1 Confiança e Medo na Cidade – Zygmunt Bauman – Ed. Zahar - 2009 – p. 34-35.  
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transformando o espaço urbano em território de integração entre indivíduos e grupos. 
Para que isso seja possível, é necessária uma gestão que consiga articular de forma 
responsável e planejada a execução de políticas públicas para a efetivação de todos esses 
objetivos.  

Em síntese, o macro programa Cidade com Qualidade articula a ação do Estado 
sobre a base territorial do Município e as atividades destinadas ao atendimento da 
sociedade na construção de um processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas.  
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Cultura 

Diagnóstico 

Algumas Informações 

• As áreas do desporto e lazer e da cultura têm suas atividades divididas 
entre a Secretaria Municipal de Esportes, Artes, Cultura e Lazer e a 
Fundação de Esporte, Arte e Cultura da Cidade de Franca (FEAC). Assim, 
cultura, esportes e lazer deveriam ser trabalhados de forma integrada. 

• Há desintegração na execução das políticas para o esporte e lazer, e a 
própria formulação não é clara, não havendo, no site da Prefeitura ou da 
FEAC, diretrizes ou outras formas de indicação de rumos e objetivos, não 
estando disponíveis em que se distinguem as atribuições específicas de 
cada uma, Secretaria e FEAC.   

• Com base nas despesas liquidadas em 2019 (Prefeitura e FEAC), assim se 
comportaram as áreas de desporto e lazer e de cultura: 

 

 
 

• Conforme se percebe, são muito baixas as parcelas do orçamento 
destinadas à cultura (1,5%) e ao esporte e lazer (2,7%). No último exercício 
do governo anterior tais gastos foram, respectivamente, de 1,4% e 1,5%.  

• Os gastos com folha de pagamento e outros de natureza essencial 
(material de expediente e de limpeza, água, luz, telefone, internet, 
manutenção de imóveis e veículos e locação de imóveis) correspondem a 
62,4% do total liquidado nas duas funções. Tais despesas 
fundamentalmente garantem a subsistência das áreas.  

2019 PREFEITURA FEAC TOTAL %

TOTAL LIQUIDADO 690.061.317,10R$       8.699.737,92R$         698.761.055,02R$       100,0%

DESPORTO E LAZER 13.190.343,40R$          5.840.381,05R$         19.030.724,45R$          2,7%

CULTURA 8.587.244,07R$            2.047.025,89R$         10.634.269,96R$          1,5%

SUBTOTAL 21.777.587,47R$   7.887.406,94R$   29.664.994,41R$   4,2%

OUTRAS FUNÇÕES 668.283.729,63R$       812.330,98R$             669.096.060,61R$       95,8%

2019  DESPORTO E LAZER CULTURA TOTAL %

TOTAL LIQUIDADO EM 2019 19.030.724,45R$          10.634.269,96R$       29.664.994,41R$          100,0%

FOLHA E REFLEXOS  R$          10.035.136,39  R$          6.550.589,63  R$          16.585.726,02 55,9%

SERVIÇOS, LOCAÇÕES E 

MATERIAIS ESSENCIAIS
 R$             1.275.798,92 656.915,87R$              R$             1.932.714,79 6,5%

BOLSA ATLETA E BOLSA 

CULTURA
 R$             2.092.110,37  R$              271.204,12  R$             2.363.314,49 8,0%
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• Os 108 agentes públicos que integram a Secretaria, de acordo com dados 
disponibilizados pela Prefeitura de dezembro de 2019, assim se dividem: 

 
 
Considerados os 97 servidores do quadro permanente, verifica-se que as 
atividades de natureza técnica são desempenhadas por 52 professores 
designados para atuação junto ao esporte e à cultura, uma museóloga e 
um técnico desportivo (54 servidores). Desses, 36 (67%) já têm mais de 20 
anos de serviço.  

• Dos onze agentes públicos que compõem a equipe da FEAC, quatro são 
estagiários, três são comissionados, três cedidos pela Prefeitura e apenas 
uma é servidora concursada da própria Fundação, o que evidencia certa 
precariedade, no sentido próprio, do quadro de servidores responsáveis 
pela execução das políticas de esporte em Franca. Nenhum desses cargos 
exige formação ou experiência ou tem descrição de atividades vinculadas 
à área da cultura. A estrutura insuficiente e inadequada deixa espaço a 
uma forma de execução descontínua, o que, associado aos recursos 
parcos, tende a impor uma gestão pouco profissional e baseada mais no 
eventual esforço e boa vontade dos servidores públicos.  

• Também relevantes são os dispêndios com bolsa atleta e bolsa cultura 
(8,0%).  

• Ambas as áreas administram conjuntos de equipamentos de custo de 
manutenção relativamente elevado. Na cultura, por exemplo, museus e 
pinacoteca exigem gastos permanentes com manutenção de acervo em 

CARGO QUANTIDADE

SECRETÁRIO MUNICIPAL 1

ASSESSOR DE SECRETARIA 2

ASSESSOR DE UNIDADE 7

ASSESSOR DE GESTÃO 1

SUBTOTAL COMISSIONADOS 11

FUNÇÃO GRATIFICADA 4

PROFESSOR (PEB I e II) 52

AJUDANTE GERAL 24

ESCRITURARIO 3

SERVENTE 3

VIGIA 3

JARDINEIRO 2

MOTORISTA 2

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 1

INSPETOR ALUNO 1

MUSEÓLOGO 1

TÉCNICO DESPORTIVO 1

SUBTOTAL QUADRO PERMANENTE 97

TOTAL 108
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locais apropriados em termos de iluminação, umidade e temperatura; o 
teatro exige constante manutenção e atualização dos equipamentos de 
som e iluminação e das próprias instalações. No caso do esporte os 
estádios, ginásios, pistas de atletismo, quadras, piscinas e os diversos 
outros equipamentos esportivos, assim como as áreas públicas destinadas 
ao lazer, convivência e prática de atividades físicas exigem constante 
manutenção e frequentemente modernização das instalações. 

• Principais Equipamentos Culturais Municipais: 

o Arquivo Histórico “Capitão Hipólito Antônio Pinheiro”; 
o Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias Nascimento”; 
o Espaço de Difusão Científica; 
o Museu Histórico “José Chiachiri”; 
o Museu da Imagem e do Som  – MIS ; 
o Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”; 
o Teatro Municipal José Cyrino Goulart 

• Principais Equipamentos Esportivos Municipais: 

o Complexo Champagnat (parte); 
o Complexo Poliesportivo; 
o Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho; 

• A estrutura da fundação, nos moldes em que está proposta, não agrega 
valor significativo à gestão das áreas. A fusão das áreas de cultura e 
esporte, em princípio, mostrou-se ineficaz, não tendo sido benéfica para 
nenhuma delas. O modelo adotado não as integrou e ainda reduziu a 
autonomia e a possibilidade de construção de identidades próprias, o que 
recomenda análise de nova forma de estruturação, que resgate a 
autonomia das áreas.  

• No caso concreto de Franca, praticamente não existem receitas 
alternativas às orçamentárias. 

• O fato de os recursos serem reduzidos causa, como efeito secundário, um 
aprofundamento da disputa entre os setores que atuam nas áreas do 
esporte e da cultura, todos procurando isoladamente sobreviver, o que 
leva à sua desorganização enquanto campo. 

Assim, uma síntese da situação das áreas da cultura e do esporte na administração 
pública de Franca envolve a escassez de recursos; um sistema inadequado em termos de 
organização e estrutura; uma diluição das atribuições de proposição e gestão das políticas 
e uma desintegração inerente ao próprio sistema, com os consequentes reflexos nas 
relações com outras áreas. 

Isso tudo leva a uma invisibilidade de ambas as áreas no contexto das funções de 
governo.  



 

22 
 

Especificamente no caso da cultura há uma percepção de que se trata de área 
acessória, voltada essencialmente para o diversionismo, desempenhando sempre um 
papel secundário e de apoio, praticamente sem valor intrínseco. 

Cenários 

Com as perspectivas de que a queda nominal de arrecadação municipal verificada 
em 2020 não seja recuperada em 2021, e provavelmente também não integralmente até 
2024, há um risco considerável de que as destinações orçamentárias para as áreas da 
cultura e do esporte, mantidos os percentuais recentes, não chegue sequer para manter 
as atividades essenciais (pagamento de funcionários e manutenção de próprios).  

Por outro lado, o setor de apresentações artísticas e de eventos tem sido um dos 
mais afetados pelo isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus, o que 
também tem produzido novas formas de atividade, por meio de apresentações online 
(ainda que muito aquém das presenciais), cujos contornos mais definitivos, para o 
período posterior ao isolamento, ainda não é possível precisar.  

De qualquer maneira, é possível especular que tende a ocorrer um fortalecimento 
do processo de centralização da produção cultural, com um movimento hegemônico em 
prol de uma oligarquia de grandes produtores (Amazon, Netflix, Globo, por exemplo), 
que cada vez mais conseguem diluir a grande massa de “consumidores” de cultura em 
pequenos núcleos, às vezes individuais, por meio de uma oferta ampla e diferenciada 
apenas na forma, mas que homogeneíza ou pasteuriza a percepção e compreensão do 
mundo.  

Não nos parece, todavia, após os primeiros movimentos de abertura que se 
seguiram ao isolamento, que haja uma tendência importante no sentido de esvaziamento 
dos espaços físicos de convivência, muito embora, do ponto de vista da ação do poder 
público, a gestão desses espaços devesse ser mais cuidadosa. Mas, de qualquer forma, 
isso indica um potencial para ocupação desses espaços com atividades culturais. 

Sob uma outra ótica, o acirramento das relações sociais iniciado a partir dos 
movimentos de junho de 2013 e que culminou na eleição do atual governo federal em 
final de 2018, ainda que esteja em decadência, produzirá, por tempo indeterminado, 
reflexos tanto nas políticas públicas de cultura – ideias como “escola sem partido”, 
“marxismo cultural” e “ideologia de gênero”, só para exemplificar, ainda têm defensores 
entre governantes, gestores e legisladores – quanto nas relações da sociedade com a 
cultura, um dos palcos centrais desse processo de confronto em grande parte baseado 
em moralismos. 

Nesse contexto, os poucos recursos públicos para a área da cultura serão objeto 
de disputa muito mais acirrada entre estruturas burocráticas e grupos de interesse 
formados por produtores artístico-culturais, inclusive artistas e coletivos organizados em 
torno dessa temática ou em torno de disputas políticas que nela repercutem, sendo esse 
segundo bloco orientado tanto comercial quanto ideologicamente. Não nos parece que 
tendam a ocorrer pressões populares mais diretas nessa área.  



 

23 
 

Nesse quadro, em geral, considerando a baixa importância dada às políticas 
culturais, historicamente, haverá uma tendência à manutenção da estrutura burocrática 
em patamares mínimos e à sua gradativa redução e à formulação de políticas insípidas, 
baseadas em liberação de espaços para os agentes mais organizados no mercado e 
promoção de eventos desprovidos de conteúdo simbólico mais profundo.  

Qualquer movimento mais estruturado em favor da diversidade e do 
reconhecimento da cultura como indutora da emancipação social tende a ser rechaçado 
pelos movimentos conservadores de bases moralistas que, embora quantitativamente 
em queda, ainda se mantêm coesos e ativos. Em sentido inverso, a população não está 
organizada ou preparada para a defesa dessas políticas, sendo que pode ser que isso 
ocorra apenas por meio de grupos específicos, sem maior capacidade de influência, 
devendo-se considerar ainda que já existe uma acirrada disputa entre tais grupos. 

Os principais desafios para implementação de políticas públicas efetivas na área 
da cultura, para os governantes que assumirem em 2021, envolvem: 1. a obtenção de 
recursos; 2. formulação de uma política que reconheça a condição atual de uma 
sociedade adoecida por hábitos e desejos relacionados ao modo de produção capitalista 
e compreenda a cultura como elemento central no processo de tomada de consciência e 
emancipação dessa sociedade; 3. a indução da organização dos produtores culturais, em 
especial coletivos e artistas, em torno da ideia de diversidade; 4. sensibilização, 
qualificação e empoderamento do público e construção de um sistema de cultura 
orientado pelo controle social.  

Diretrizes 

Centralidade 

A questão da cultura deve passar por um processo gradativo de avanço para 
ocupar um papel central nas ações de governo. O plano plurianual de 2021 deverá 
evidenciar esse movimento de forma clara na alocação de recursos orçamentários. 

Essa centralidade tem fundamento no fato de que a cultura é uma dimensão 
essencial de qualquer sociedade. Sua produção deve refletir as questões locais tanto 
quanto as relações com outras culturas, e o processo de aculturação, no sentido de uma 
forte influência de um grupo sobre outro, substituindo valores culturais por outros que 
são impostos, como o que em grande medida se vivencia hoje, com a ação estruturada 
das mídias de massa, de forma violenta, o qual produz desintegração e adoecimento 
social, pois as formas de vida adotadas não guardam relação com as características 
próprias e com a evolução daquela sociedade. 

Vive-se sob hábitos e valores produzidos quase instantaneamente, impostos em 
função de interesses dominantes, a cada momento, de setores específicos do mercado, 
de modo que a realidade social, no que diz respeito aos processos históricos, é 
desprezada, reprimindo a manifestação dos afetos que dela decorrem, gerando esse 
adoecimento. 

Assim, a centralidade da cultura em termos de resgate dos processos histórico-
sociais; de valorização da produção da cultura própria de cada sociedade e de garantia 
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de acesso a produção cultural diversa e universal promove a identificação da sociedade 
com valores e processos que lhe dizem respeito e um intercâmbio respeitoso com os 
valores e processos de outras culturas, gerando maior facilidade de aceitação da 
diversidade. 

É necessário que, pelos meios materiais e imateriais disponíveis, a comunidade se 
compreenda como fruto de um processo que se reflete na arquitetura, na música, nas 
artes visuais, nos valores ligados à relação com o meio ambiente, no paisagismo, nas 
comemorações, nos eventos produzidos etc. A valorização desses elementos simbólicos 
deve compor o cotidiano da cidade, que se torna gradativamente capaz de identificá-los, 
compreendê-los, analisá-los e avaliá-los. 

Do ponto de vista prático, essa centralidade será promovida por meio de uma 
Agenda Única de Atividades, que envolverá todas as áreas de atuação municipal (além da 
cultura, esportes, saúde, educação, eventos de natureza administrativa e política, por 
exemplo), e que ficará sob responsabilidade da área da cultura. No médio prazo tudo o 
que diz respeito à promoção de eventos em que haja participação direta ou indireta da 
administração municipal ficará a cargo da área da cultura. Essas são atividades paralelas, 
mas profundamente relacionadas à área, que garantirão empoderamento das estruturas 
responsáveis no organograma da Administração Municipal.  

Formação de Público  

Quando falamos em formação de público estamos nos referindo à formação 
humana das pessoas que compõem esse público e não à formação de plateias; não à 
formação com vistas a se subsidiarem setores produtivos. 

Essa formação humana, assim, não passa pela indução a preferências e nem se 
alicerça em cursos ou em atividades de natureza escolar. Tem por base a oferta de acesso 
à produção cultural local e universal que está fora dos circuitos comerciais.  

O conceito de “consumo”, em seu sentido próprio, não se aplica ao usuário de 
serviços culturais, porque o acesso a esses serviços interfere diretamente na formação 
do indivíduo, da comunidade, da sociedade. Ou seja, não há um consumo no sentido de 
que, após participar de uma atividade cultural, qualquer que seja, o seu resultado se 
extingue (é consumido), mas se integra à pessoa, promovendo sensações e reflexões e 
eventualmente mudanças em sua forma de pensar e de ser. Por mais imaterial que seja 
a cultura, ela pode ter impactos duradouros e, nesse sentido, é concreta.  Entretanto, a 
reflexão não interessa aos setores do mercado cultural que tratam cultura como 
consumo típico – produções centralizadas, que possam ser maciçamente consumidas, 
frequentemente de baixa qualidade, de modo a não promover emancipação, 
concentrando renda e poder de influência.  

A partir dessa perspectiva é que se faz necessário focar na oferta de produção 
cultural diversa, capaz de promover reflexão e, a médio prazo, um público qualificado e 
mais exigente, o que se refletirá no aprimoramento da própria produção local. 

Assim, disponibilizar programação diversificada, nas áreas do cinema, dança, 
pintura, escultura, teatro e música, aproveitando inclusive os recursos tecnológicos que 
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permitem apresentações a baixo custo; qualificar espaços públicos voltados para essas 
atividades; identificar e caracterizar o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de 
modo a possibilitar sua compreensão e apreensão pelo público; integrar a essa 
programação, assim como à programação mais comercial, debates com artistas, 
escritores e pesquisadores das áreas que estão sendo apresentadas; formar e capacitar 
estudantes universitários como guias turísticos para atuação junto a museus e eventos; 
tudo isso criará um ambiente capaz de produzir um público ansioso e cada vez mais 
exigente em termos culturais.  

Paralelamente ou mais provavelmente em uma segunda etapa o processo poderá 
se estender a servidores públicos da área da educação, para que, incorporando mais 
conhecimentos sobre a questão cultural, possam integrá-las ao seu planejamento e 
transmitir aos alunos, no cotidiano, informações mais qualificadas sobre as questões 
culturais.  

Diversidade 

A valorização da diversidade já foi tratada na diretriz de formação de público, mas 
adquire significado próprio pelos valores intrínsecos que traduz. É ela que permite a cada 
grupo conhecer-se melhor a partir do conhecimento do outro. É o respeito à cultura do 
outro que nos faz entender por que a nossa cultura deve ser respeitada. O conceito de 
“outro”, muitas vezes, pode dizer respeito à construção de nossa própria identidade 
social, na medida em que pode tratar de nossas origens em outros tempos e locais. Assim, 
como nossos antepassados (daqui ou de outros lugares) também tinham culturas 
diversas, a nossa compreensão acerca do que somos exige o conhecimento do outro e a 
compreensão de sua diversidade.   

A diversidade rompe com a ignorância, na medida em que nos torna abertos ao 
conhecimento daquilo que não nos é próprio, daquilo que não integra o nosso mundo 
mais próximo no aqui e agora. Nos dá uma dimensão mais universal, simultaneamente 
sob os aspectos cognitivos e emocionais. Por outro lado permite que nos conheçamos 
melhor e que aprendamos a reconhecer no outro, além do que é diverso, o que é 
semelhante, o que é igual. 

Nesse sentido, a valorização da diversidade estabelece uma profunda relação 
entre cultura e direitos humanos, uma vez que admite e reconhece, fortalece e até 
promove a integração entre valores, hábitos culturais e formas de manifestação 
diferentes. E esse é um dos caminhos propostos pelo Cidade Comunidade – o respeito 
aos direitos humanos é o respeito à diversidade sob todos os seus aspectos, incluindo a 
diversidade cultural. A promoção e o apoio a eventos de caráter intercultural, assim, deve 
ser um dos pilares da política cultural que pretendemos praticar. 

Há, hoje, no campo da sociologia e da antropologia, uma discussão acirrada entre 
etnocentrismo (valorização cultural de um grupo étnico específico – geralmente o nosso) 
e relativismo (consideração de que os valores culturais devem ser observados sob a ótica 
da relatividade decorrente das realidades de cada grupo étnico). Essa discussão se 
desdobra em inúmeras formas de interpretação das relações sociais entre grupos, 
havendo extremismos prejudiciais decorrentes de ambas abordagens – de um lado o 
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desprezo e a desvalorização de tudo o que é diferente (o que em geral decorre do medo 
e da insegurança) e de outro a relativização de todos os valores e verdades leva a diversas 
abordagens, o que também permite graves violações de direitos humanos. Mas é por 
meio do respeito à diversidade enquanto conceito central que é possível buscar esse 
equilíbrio e compreensão mútua e construir uma sociedade mais igualitária e justa em 
termos essenciais. 

Sendo geradora de conhecimento próprio e do outro e promotora de equilíbrio 
social, é por meio do processo de assimilação da diversidade que a questão da cultura se 
conecta à questão da saúde mental no nível social. Aqui não nos referimos aos pacientes 
que recorrem ou precisam de tratamentos especializados, mas ao mal estar social ou 
civilizacional que acomete os habitantes das cidades modernas.  

Como os ritmos, os valores, as regras sociais, as noções que temos acerca do outro 
e de nós mesmos são transmitidas por meio de uma construção midiática controlada por 
pouquíssimos agentes, estabelece-se uma visão uniforme que não contempla a 
complexidade pessoal e social que decorre da realidade diversificada em que as pessoas 
e as sociedades se desenvolveram. Tudo o que é compartilhado nesse meio midiático 
deve se submeter aos mesmos interesses comerciais e todos os aspectos da vida só têm 
reconhecimento na medida em que podem ser transformados, de alguma forma, em 
mercadoria.  

Assim, vive-se sob uma diversidade apenas aparente, inibidora de qualquer forma 
de autoconhecimento, de conhecimento do outro e, portanto, de qualquer forma de 
emancipação pessoal e coletiva. O que conhecemos de nós e do outro é o baseado, em 
grande parte, em uma visão pasteurizada promovida pelas grandes mídias de massa. O 
acesso à diversidade exige que isso seja invertido – que o protagonismo seja de uma 
massa de pequenas mídias, que permitam a efetiva manifestação e o efetivo 
compartilhamento das diferenças e das semelhanças.  

Esse novo arranjo nos leva à valorização de organizações locais e setoriais que se 
incumbam de dar espaço e voz às manifestações culturais de grupos que não se 
enquadram nos requisitos do mercado cultural; grupos necessariamente organizados, 
mas ligados a setores culturais e áreas da cidade que sofrem restrições. Por outro lado, 
exige-se que eventuais manifestações culturais já contempladas sejam também 
submetidas ao controle à avaliação social quanto à sua legitimidade e representatividade. 

Propostas 

Quadro Permanente 

Realizar concursos e promover a constituição de um quadro permanente melhor 
estruturado para a área da cultura, com pessoal formado em áreas específicas (design, 
artes, museologia, por exemplo).  

Esse processo deve ser precedido de um planejamento que considere custos, 
questões jurídicas e políticas (elaboração de projeto e aprovação na Câmara) e aspectos 
administrativos (redistribuição do quadro de servidores entre as áreas) e deve ser 
executado gradativamente, com substituição de servidores que se aposentam ou se 
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demitem, na própria área ou em outras, tendo em vista as limitações orçamentárias do 
Município.  

Patrimônio Histórico 

Levantar e identificar e caracterizar o patrimônio histórico e arquitetônico da 
cidade de modo a possibilitar sua compreensão e apreensão pelo público.  

Manutenção de Acervos (link) 

Mapa Cultural 

Reformulação e Atualização do Mapa Cultural de Franca - Levantamento das 
manifestações culturais locais, dos agentes culturais e do patrimônio cultural do 
Município, ainda que não tombado. Manter publicação atualizada permanentemente. 

Conferência Municipal de Cultura 

Realização de fóruns setoriais e regionais, finalizados com conferência, para 
debates e definição das principais linhas de atuação na área para os próximos anos. 

Plano Municipal de Cultura 

Elaboração, a partir da conferência municipal, do Plano Municipal de Cultura, 
incluindo eventuais interações com outras áreas e mediante aprovação por decreto. 

Agenda Única de Atividades  

Agenda que divulgará os eventos abertos e não relacionados à rotina 
administrativa da Prefeitura, integrando todas as áreas de atuação municipal (além da 
cultura, esportes, saúde, educação, eventos de natureza administrativa e política, por 
exemplo), e que ficará sob responsabilidade da área da cultura. 

Essa mesma agenda também deverá ser integrada por eventos públicos de outros 
entes e órgãos que ocorrerem na região de influência de Franca e por eventos privados 
que ocorrerem nessa mesma área, inclusive de artistas independentes, desde que os 
interessados pela promoção desejem sua inclusão.   

Em princípio pretende-se trabalhar com um tipo de divulgação básica, gratuita, 
organizada e estruturada por setor e região, e com mais um ou dois tipos de divulgação 
patrocinada, em que os eventos sejam destacados, mas de forma limitada, de modo a 
não se produzirem grandes diferenças na divulgação em função da capacidade 
econômica, evitando-se concentrações em favor de poucos agentes. No caso do 
patrocínio, os recursos ficarão vinculados à área da cultura.  

Centralização na Promoção de Eventos 

A promoção de eventos de todas as áreas da Prefeitura ficará sob a 
responsabilidade da área de cultura, o que possibilitará a introdução de atividades 
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culturais em todos os eventos e a adoção de linguagens e propostas de divulgação 
integradas.  

Possivelmente, havendo bons resultados, esse setor poderá ser estruturado para 
assumir a gestão dos ativos do Município destináveis à promoção de eventos públicos e 
privados, inclusive com possibilidade de prestação de serviços na região de influência, 
com vinculação dos recursos obtidos à área da cultura. 

Economia da Cultura 

Cadastramento de artistas, artesãos e outros profissionais da área da cultura, com 
sua integração aos eventos promovidos pelo Município para apresentações, mostras, e 
feiras; capacitação metodológica e pedagógica e inclusão por credenciamento nos 
programas de formação de público (link); seleção de obras para premiação, produção ou 
aquisição pelo Município por meio de editais que valorizem a produção autoral.  

Realização de capacitações para a formação de cooperativas ou associações e 
para gestão de pequenos negócios na área da economia criativa.  

Esse processo envolve também a revisão da destinação e concentração dos 
poucos recursos alocados na Cultura, de modo a promover uma distribuição mais 
equitativa entre artistas e demais profissionais da área.  

Centro Municipal Multiuso 

Destinação e adaptação do pavilhão da Francal para que se torne um grande 
centro municipal de cultura, esporte, lazer e eventos, integrando-o ao complexo 
poliesportivo, podendo ser utilizado, inclusive, para fins privados, mediante remuneração 
que será destinada à própria área.  

Calendário de Eventos 

Organização de um calendário de eventos públicos municipais coordenado pela 
área da Cultura, que componham a Agenda Única, e que integre as áreas de cultura, 
esportes, lazer, meio ambiente, saúde, educação, eventos administrativos e outros.  

Esse calendário deverá ser produzido em conjunto com a comunidade, 
aproveitando e criando vocações e referências locais, como, por exemplo, na área da 
música, hip-hop em determinados dias e pontos, samba em outros, jazz em outros, choro 
em outros; na área do esporte, atividade física e lazer:  qualificar determinados espaços 
para se tornarem referência para xadrez, outros para malha, outros para slack-line, 
outros para boulder, e assim por diante.  

Essas referências locais são importantes no processo de qualificação e 
diversificação das atividades e de intercâmbio regional, criando processos de turismo 
interno. 
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Tais referências serão complementadas com licenças especiais para ambulantes 
e concessão de uso de espaços públicos para comércio de alimentos e bebidas. Além 
disso, a iniciativa privada poderá participar do patrocínio desse calendário.  

Reorientação da Política para o Carnaval 

Reformular o processo de subvenção das escolas de samba, exigindo a 
apresentação de plano de trabalho baseado no envolvimento da comunidade durante o 
ano todo, de modo que os festejos de Carnaval sejam apenas a conclusão de um processo 
cujo significado é mais extenso, envolvendo discussões e aprofundamento histórico com 
participação da comunidade acerca dos temas a serem defendidos, capacitação e 
participação da comunidade nas oficinas para produção do material a ser utilizado nos 
desfiles, ciclos de debates com personalidades importantes na área do samba, das 
questões ligadas à história da África e da afrodescendência, e dos temas a serem 
defendidos anualmente.  

Condicionar o uso de materiais em desfile a percentuais mínimos de conteúdo 
local e de material reciclado. 

Os eventos intermediários deverão ser integrados à Agenda Única e promover o 
desenvolvimento turístico, social, econômico e cultural das comunidades onde as escolas 
estão inseridas.  

O pagamento das subvenções ou patrocínios (a formatação jurídica de 
coparticipação do Município ainda será definida) deverá ocorrer com base em condições 
e cronograma mínimo pré-definido e mediante cumprimento de cada etapa do plano de 
trabalho e contrapartida realizada antecipadamente.  

Museu na Empresa 

Criação de um núcleo de orientação e apoio técnico, vinculado ao Museu 
Municipal, que estimule e auxilie empresas de qualquer porte, desde um pequeno 
escritório de contabilidade, um consultório dentário, um pequeno bar até uma 
organização maior, como uma indústria de calçados, um sindicato, um hospital a 
organizarem espaços proporcionais (portanto desde uma pequena prateleira até uma 
sala) nos quais sejam expostos artigos relacionados à história dos setores e das pessoas 
às quais a organização se vincule, incluindo objetos, máquinas, utensílios, publicações e 
obras de arte, por exemplo.  

Esses pequenos museus têm por finalidade resgatar e manter viva a história das 
diversas atividades que são desenvolvidas na cidade, difundindo-as para acesso das 
pessoas, quando elas recorrem à atividade, o que confere maior significado a esse 
processo de difusão. Outra finalidade é aprofundar os vínculos de quem atua em cada 
área com a história daquela área. 

Os espaços de exposição poderão ou não ser cadastrados junto ao Museu 
Municipal, de modo a, eventualmente, receberem visitas técnicas e peças do acervo 
municipal para exposição. 
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Arte Urbana (Pintura - Grafitagem) 

Estímulo preferencial a esta forma de arte como proposta atual de mudança na 
paisagem urbana, em especial com a utilização de espaços públicos sob viadutos e áreas 
afins, e com um processo que envolva tanto a participação de artistas locais quanto 
convites a artistas de fora de Franca. 

Núcleos de Cultura nas Escolas e Empresas  

Oferta de atividades culturais e cursos para jovens, crianças e idosos, inclusive 
com abordagem intergeracional, com parte integrante da proposta Escola Comunidade.  

Cessão de Espaços 

Cessão de espaços culturais ociosos ou passíveis de utilização pela cultura para 
organizações do terceiro setor ou empresas que se comprometam a desenvolver 
atividades culturais nos locais, como por exemplo o Centro Cultural Salles Dounner, na 
Praça Sabino Loureiro, que foi criado, mas ainda não foi instalado.  

Programação Específica para Crianças e Adolescentes 

Desenvolvimento de uma programação específica para esse público, e que 
também sensibilize e oriente a sociedade para os direitos, necessidades e importância do 
desenvolvimento nessas fases, integrante da proposta Escola Comunidade. 

Apoio a manifestações culturais 

Levantamento, resgate, estímulo e patrocínio, pelo Município, a manifestações 
culturais como Folia de Reis, produção artesanal de quitandas, cavalhadas, hip-hop, 
dança de rua, viola caipira, funk, rap, congado, reizado e outros.  

Integração dessa proposta à de turismo interno (link). 
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Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  

Diagnóstico 

Franca possui uma zona urbana em torno de 82 km2, com baixa densidade 
habitacional (37 habitantes por hectare). Entre 2003, quando se iniciou a vigência do 
atual Plano Diretor e 2019, foram implantados em torno de 20 mil novos lotes, não se 
justificando do ponto de vista de utilização do solo a ampliação das áreas urbanas e de 
expansão urbana. Além do estoque de terras ainda não urbanizadas e de seguidas 
ampliações da área de expansão urbana nos governos que sucederam o PT, existem 39 
mil lotes vazios dotados de infraestrutura num universo total de 144 mil imóveis urbanos 
(Cadastro Físico da Prefeitura, 2019). 

Juntam-se a isso as 14 mil edificações vazias ou em estado de abandono 
identificadas pelo Censo do IBGE em 2010, para configurar um modelo de 
desenvolvimento urbano insustentável, pelo espraiamento excessivo e baixa densidade 
da malha urbana inserida num diâmetro de 15 quilômetros, que demanda cada vez mais 
recursos da prefeitura para sua manutenção, enquanto glebas, lotes e construções 
privadas seguem sem a adequada função e utilização social, como prevê a Constituição 
brasileira. O IPTU progressivo previsto no plano diretor nunca foi regulamentado e a 
revisão do plano, obrigatória desde 2008, também não foi realizada, sob os olhos 
fechados do Legislativo e do Ministério Público. 

 O município tem realizado a maior parte dos investimentos do seu 
orçamento próprio na infraestrutura urbana (entre 2003 e 2019) em recapeamento, 
pavimentação de vias, pontes e viadutos, priorizando claramente o transporte 
motorizado individual. Mesmo assim, a reclamação na imprensa e da população em 
relação aos buracos nas ruas é enorme. O sistema viário local, todo pavimentado, atinge 
uma extensão superior a 1.300 quilômetros.  

A motorização excessiva (0,77 veículo/habitante) e a vasta extensão das vias 
urbanas pelo número de habitantes (4,03 km/mil habitantes) muito acima da média 
nacional (0,30 e 2,70, respectivamente, segundo relatório da ANTP, 2012) são 
indicadores que denotam a baixa resolubilidade do sistema público de transportes e o 
contínuo aumento da emissão de gases veiculares, agravada pela ilimitada extensão 
territorial urbana e sua baixa densidade demográfica.  

O sistema de transporte público coletivo, cujo contrato com a concessionária foi 
prorrogado por mais dez anos sem licitação em 2019, não tem uma política clara da 
administração de financiamento, fiscalização e melhoria do sistema, tendo sua qualidade 
e demanda cada vez mais reduzida, agravada pelo processo de motorização individual. 
No entanto, sua melhoria é fundamental para os mais pobres. 
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Figura 1. Evolução da área urbana e de expansão urbana prevista pelo Plano Diretor. Fonte: Prefeitura de 
Franca, 2020. 

A pequena extensão de ciclovias existentes, sem qualquer articulação com outros 
modais de transporte coletivo ou público, ou de passeios públicos seguros e confortáveis 
para os pedestres se apresenta como outro indicador da ausência de uma política pública 
de mobilidade consistente, que não prioriza outros modais. 

A aprovação da Lei Complementar nº 314, de 16 de abril de 2019, que dispõe 
sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, não teve qualquer impacto até o 
momento, sequer foi criado o grupo gestor do Plano. As ações governamentais em 
andamento da mobilidade urbana referem-se quase exclusivamente ao trânsito e ao 
sistema viário para veículos. 

O Plano Diretor previa ainda a criação de Áreas de Interesse Urbanístico que 
envolvia a recuperação e implantação de áreas verdes, de lazer e parques lineares em 
várias regiões da cidade, mas poucas foram efetivadas. Em sua maioria, previstas para 
áreas de antigas voçorocas, cuja recuperação é complexa e dispendiosa. Os poucos que 
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foram implantados estão em mau estado de conservação ou abandonados e não podem 
ser utilizados pela população adequadamente. 

A pequena atenção disposta à arborização das vias públicas e das áreas públicas 
destinadas a esta finalidade pela administração municipal revela a necessidade de 
instituir uma política de recuperação da paisagem urbana atual e da produção de novas 
áreas verdes. A legislação que regulamentava o percentual destinado a áreas verdes em 
áreas consideradas frágeis foi alterada no governo Sidnei Rocha (Lei nº 181/2011), 
reduzindo para apenas 10% o percentual mínimo de 20% do total parcelado 
anteriormente exigido pela Lei nº 137/2008. 

Em relação ao saneamento, a cidade encontra-se em patamar privilegiado em 
comparação com os demais municípios do País do mesmo porte, em função dos seus 
serviços de água e esgotamento sanitário e coleta e disposição final de resíduos 
domésticos. No entanto, há pendências importantes que podem impactar negativamente 
o meio ambiente local. A SABESP não concluiu até hoje a nova captação de água no Rio 
Canoas e seu destino como empresa é incerto, podendo ser privatizada a qualquer 
momento. Em relação à coleta e destinação de resíduos sólidos e à drenagem urbana. 0 
Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PMGRS de 2014 não foi 
implementado, até hoje não se tem uma solução adequada para os resíduos da 
construção civil, que geram 200 toneladas/dia e a coleta seletiva tem sido negligenciada 
em termos de educação ambiental e de apoio efetivo do município à cooperativa de 
catadores de materiais reciclados da cidade. 

Em relação à habitação social, a extinção da empresa pública responsável pela 
política local (PROHAB S.A.) em 2014, sem que a secretaria designada para assumir o 
tema o tenha feito, levou a uma situação anômala: são as empresas privadas do setor 
imobiliário que dirigem a política local. Com isso, vem ocorrendo uma desarticulação 
entre a política urbana e a política habitacional, agravada pela descontinuidade política 
em relação ao planejamento urbano municipal, que tem gerado críticas de usuários e 
munícipes. 

A situação é agravada pela interrupção e descontinuidade de vários programas 
habitacionais para as famílias de baixa renda, principalmente aquelas com renda de até 
três salários mínimos, tais como os que forneciam projeto, acompanhamento técnico e 
orientação para financiamento, construção e reformas de moradias. Atualmente os 
projetos habitacionais são realizados por empresas de construção que buscam 
financiamento nos programas do Governo Federal, e estão previstos em áreas periféricas, 
de difícil acesso aos serviços e bens públicos, distantes dos princípios de sustentabilidade. 

Em relação à drenagem, há trechos canalizados nos córregos da bacia do Bagres 
que transbordam e inundam regiões vizinhas, colocando em risco pessoas e propriedades 
públicas e privadas, assim como córregos não canalizados têm suas Áreas de Preservação 
Permanente ocupadas indevidamente ou mantidas sem cobertura de mata ciliar. Não há 
uma política clara de uso e ocupação do solo que fiscalize adequadamente as áreas 
permeáveis que deveriam ser mantidas nos lotes privados. 
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Cenários 

As restrições orçamentárias com as quais o poder público municipal terá de lidar 
no próximo período terão impacto muito significativo nas possibilidades de investimentos 
em obras e serviços para a estrutura urbana de Franca. Não será possível pensar 
intervenções urbanísticas muito custosas, de modo que a gestão municipal terá de saber 
planejar e por em prática políticas relacionadas à temática de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente que atendam as demandas emergenciais da população (como o 
combate às enchentes e melhora na mobilidade) com medidas mais baratas, mas de alto 
impacto. 

Além disso, este período de pandemia causada pelo novo coronavírus também 
trará consequências profundas para a forma como lidamos com o espaço público. Isso 
porque a perspectiva de que possamos interagir sem restrições nas ruas e praças 
depende de superarmos os riscos trazidos pela covid-19 e criarmos uma nova 
normalidade de interações sem medo de contaminação. No entanto, as limitações a 
aglomerações em espaços fechados se manterão por um período ainda maior, de modo 
que será indispensável que os espaços públicos abertos estejam preparados para serem 
o local de retomada gradual das atividades com maior quantidade de pessoas. 

Outro ponto importante é que Franca é uma cidade que vem sofrendo contínuos 
processos de expansão de sua zona urbana sem que se levem em conta os impactos que 
isso tem para o funcionamento da cidade. A diminuição da densidade demográfica faz 
com que os espaços habitados da cidade fiquem cada vez mais distantes, e seja 
necessário levar infraestrutura e serviços básicos para novas localidades.  

A continuidade dessa lógica de ordenação do território municipal fará com que o 
governo municipal tenha cada vez mais restritas as possibilidades de investimentos que 
visem ao avanço nos níveis de qualidade de equipamentos e serviços ofertados para a 
população, já que terá de dedicar parcelas cada vez maiores do orçamento para a 
garantia de condições mínimas nas regiões de novas expansões. 

Em relação à mobilidade, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (DETRAN-SP), em junho de 2020 Franca contava com 273.513 veículos. Se 
compararmos esse número com a estimativa do IBGE de que em 2019 Franca tinha 
população de 353.187 pessoas, chegamos ao dado alarmante de que a cidade conta com 
77 veículos para cada 100 habitantes.  

Além disso, tivemos 439 acidentes com vítimas registrados ao longo do último 
ano, em sua maioria nas grandes avenidas da cidade. Caso não alteremos o foco da 
mobilidade urbana no município, em breve teremos de lidar com um trânsito 
praticamente ingovernável, gerador de altos índices de poluição do ar na cidade e com 
acúmulo contínuo de vítimas. 

Cabe destacar, ainda, que o processo de transição demográfica pelo qual passa a 
nossa cidade fará com que Franca tenha uma parcela muito significativa de sua população 
composta por idosos. Será necessário que comecemos desde agora a fazer mudanças na 
forma como organizamos nosso território e nossas práticas espaciais para que a cidade 
esteja preparada para garantir qualidade de vida aos idosos francanos. 
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Todo esse contexto, que indica uma perda da qualidade urbana, aliado à lógica de 
segregação social condominial que já vem se estabelecendo com intensidade, e que 
deverá ser potencializada pela atual necessidade de isolamento social, a partir de uma 
provável leitura higienista de setores que ganham com a ideia de privatização dos 
espaços urbanos,  tudo isso impõe um movimento de valorização da ideia de que uma 
cidade privatizada é melhor. De que a qualidade de vida e a tranquilidade só podem 
existir em espaços caros, elitizados e comprados a preço de ouro.  

É a essa tendência que o Cidade Comunidade propõe alternativas: a segurança, a 
salubridade, a mobilidade, o acesso ao verde, à cultura e ao ar puro são muito mais ricos 
quando compartilhados por todos! 

Diretrizes 

Valorização do Espaço Público 

Para a concretização de uma verdadeira Cidade Comunidade, o espaço público 
tem papel central. É nele que se dá a integração entre as diferentes pessoas, 
compartilhando perspectivas e experiências, e se efetiva a vida enquanto sociedade. 
Afinal, como sempre faz questão de ressaltar a professora e urbanista Ermínia Maricato, 
as pessoas não moram na casa, mas na cidade. Por esse motivo, todo o nosso 
planejamento é perpassado pelo objetivo de construir um espaço público integrador, que 
acolha com qualidade e segurança as pessoas para que possam usufruir de maneira mais 
rica e proveitosa de todas as oportunidades abertas pelo território em que vivem. 

Isso é uma transformação estrutural, mas também cultural. Portanto, é 
necessário que todo o processo de restauração e ressignificação dos espaços públicos 
seja feito com ampla participação social, de modo que as pessoas que habitam essas 
localidades tenham influência nos rumos que serão tomados. Somente assim será 
possível fazer com que a população se entenda como o foco principal desses espaços, 
que não serão mais habitados pelo medo do diferente, mas pela integração e pela 
solidariedade. 

Nesse sentido, nosso plano de governo apresenta propostas que tratam 
diretamente desse assunto com um planejamento bem estruturado e que prevê a 
participação popular no processo de tomada de decisões. Afinal, não é possível que 
continuemos a insistir em uma política de tomada de decisão vertical das prioridades que 
devem ser incluídas nos nossos espaços públicos, que desconsidere as pessoas. Além 
disso, é necessário que entendamos a necessidade de adequarmos esses espaços para as 
novas tecnologias, que têm muito a oferecer no sentido de fazer com que as pessoas 
consigam entender a rua e a praça como locais onde elas podem exercer as mais diversas 
atividades. Para estimular ainda mais essa mudança, é importante que a Prefeitura se 
faça presente e contribua com o oferecimento de atividades estruturadas na prática 
coletiva. Um exemplo é a permacultura, que pode ser integrada no cotidiano das escolas 
locais para o ensino de educação ambiental, e é uma prática que faz com que as pessoas 
se apropriem dos espaços públicos e criem laços entre si, atendendo às mais diversas 
gerações. 



 

36 
 

Por fim, cabe destacar, ainda, que a construção de uma cidade que realmente 
valoriza seus espaços públicos passa pela garantia de que as pessoas consigam transitar 
a pé tranquilamente por esses espaços, que não podem ser mais de domínio dos carros. 
Por isso precisamos criar locais de trânsito restrito de veículos, promovendo a segurança 
de pedestres e ciclistas, mas também fazer com que o poder público se empenhe para 
que tenhamos calçadas confortáveis e de qualidade por toda a cidade. 

Todas essas mudanças servirão como catalisadores de uma nova cultura na nossa 
cidade a respeito dos espaços públicos e, consequentemente, da própria perspectiva de 
comunidade. É uma transformação longa, mas que certamente servirá para fazer com 
que Franca colha benefícios coletivos, de forma solidária e sustentável. 

Enfrentamento à Expansão Urbana 

 Um dos fatores que mais gera problemas que afetam de maneira profunda e 
generalizada a população de Franca é o contínuo processo de expansão urbana. Ou seja, 
a integração de novas áreas à zona urbana do nosso município, que resulta em ampla 
horizontalização do nosso território. Isso causa um aumento no custo geral da cidade; 
afinal, a regularização de novos loteamentos em áreas cada vez mais distantes faz com 
que seja necessário integrá-los à rede de equipamentos e serviços públicos. Desse modo, 
o dinheiro que poderia ser investido em melhorias na rede já existente, com avanço na 
qualidade e redução de custos, acaba sendo direcionado para a implementação de mais 
equipamentos e serviços, o que gera um processo contínuo de atravancamento de 
avanços mais profundos na nossa cidade. Ao mesmo tempo, essa expansão também gera 
custos diretos à população. Afinal, faz com que seja necessário implementar novas linhas 
de ônibus, que atendam essas áreas e integrem-nas às antigas, o que acaba por resultar 
em aumento no valor das passagens, por exemplo. 

Por isso, para que seja possível concretizarmos uma cidade com mais qualidade 
de vida para a população, é necessário que enfrentemos essa tendência, valorizando os 
equipamentos já existentes para garantir que atendam de maneira adequada as pessoas 
que vivem aqui. Esse enfrentamento, para além da não apresentação de novos processos 
de expansão do território urbano de Franca, tem de ocorrer também por meio da 
implementação de rigorosas avaliações de impacto para todos os novos loteamentos que 
forem regularizados, para que se entenda de que modo eles influenciam todo o conjunto 
de equipamentos e serviços públicos da nossa cidade. 

Isso tem, também, de vir aliado a uma política de rigorosa ação da prefeitura 
municipal no combate à enorme quantidade de lotes vazios na área urbana da nossa 
cidade, que servem apenas aos interesses de poucos que ganham com a especulação 
imobiliária enquanto privam de utilização territórios que já contam com infraestrutura de 
qualidade e boa distribuição de serviços e equipamentos, aumentando o custo da cidade 
e prejudicando o conjunto da população francana. 

Planejamento de Curto, Médio e Longo Prazo 

Transformações profundas são processos longos, que demandam do Poder 
Público um planejamento que entenda as diversas etapas que devem ser cumpridas e 
garanta todas as condições para que seja possível a efetivação desse projeto. Uma gestão 
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verdadeiramente responsável e comprometida com uma visão nova de cidade e de 
sociedade, que pretende abrir as possibilidades de um novo futuro promissor para 
Franca, tem de estar preparada para mais do que a mera proposição e execução de 
políticas públicas reativas limitadas ao período dos 4 anos de mandato. É necessário que 
seja feito um planejamento estratégico, com entendimento das variadas mudanças 
temporais que serão enfrentadas. Ao mesmo tempo, abrindo espaço para que as gestões 
futuras tenham a capacidade de se adaptar aos elementos novos da realidade enfrentada 
sem perder de vista a perspectiva de longo prazo. 

Por esse motivo, todas as políticas que propomos têm como foco garantir, passo a 
passo, o avanço da nossa cidade em direção a esse modelo de sociedade mais solidária e 
desenvolvida, com melhores condições coletivas de vida, participação construtiva e 
eficiente do Estado na vida da população, além de bases sólidas para um processo de 
avanço contínuo e sustentável. Apenas dessa forma é possível fazermos com que as 
conquistas se façam perenes. 

Isso é um aspecto que perpassa todo o nosso Plano de Governo, mas que se faz 
especialmente reforçado no que se refere à temática do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, visto que é um aspecto da gestão municipal que demanda tanto intervenções 
emergenciais como transformações progressivas que solidifiquem uma estrutura 
adequada para uma vivência tranquila da população.  

Por exemplo, na temática da drenagem no município, são necessárias medidas 
emergenciais que façam com que aumente o escoamento da água nos locais onde 
anualmente têm ocorrido enchentes que causam enormes prejuízos à população 
francana, mas também é necessário que se pense a longo prazo um conjunto de medidas 
que tornem todo o sistema de drenagem de Franca mais eficiente e tire de horizonte a 
ocorrência de novas enchentes e problemáticas desse tipo.  

Além disso, cabe destacar que há dois elementos que tornam o planejamento 
temporal ainda mais importante quando falamos da temática de desenvolvimento 
urbano: a) a necessidade de investimentos diretos para grande parte das intervenções do 
poder público nessa área (complicação maior em tempos de significativa redução 
orçamentária pós-pandemia); b) o aspecto cultural na transformação de como a 
população enxerga e experiencia o espaço urbano em que vivemos, com mudanças 
graduais nas práticas e relações. 

Mobilidade Urbana Ativa e Multimodal 

Planejar o funcionamento de uma cidade passa diretamente pela forma como a 
população se deslocará por esse território. Isso passa pela distribuição espacial da 
moradia, dos equipamentos e serviços públicos, da infraestrutura, do emprego, das 
oportunidades de lazer etc. Em geral, acompanhando o processo de expansão urbana 
com periferização das populações mais pobres vem a necessidade de essas pessoas se 
deslocarem por longas distâncias para conseguirem cumprir as demandas do cotidiano 
cada vez mais acelerado em uma cidade de porte médio como Franca. Daí a complexidade 
da questão da mobilidade urbana e a importância de pensarmos soluções de caráter 
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transversal, que, integrando diferentes frentes de ação, venham a transformar para 
melhor a vivência da população. 

No Brasil, desde os anos 1950 o entendimento que prevalece na formulação das 
políticas públicas de mobilidade urbana é a priorização absoluta do automóvel particular. 
As ruas viraram território quase que exclusivo dos carros. Isso resultou em uma ocupação 
cada vez maior do espaço das ruas por carros ocupados, em grande parte, apenas pelo 
motorista, emitindo grandes quantidades de gases poluentes no ar e gerando cada vez 
mais acidentes com vítimas. No entanto, apesar de a maior parcela do espaço das ruas 
ser ocupado por esses veículos individuais, a maioria da população se desloca pela cidade 
por meio de transportes coletivos ou de formas ativas, isto é, onde se despende a energia 
da própria pessoa para realizar a movimentação (como o andar e o pedalar). 

De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole, da 
Universidade de São Paulo, há uma relação direta entre renda familiar e utilização de 
transportes ativos2, com este tipo de deslocamento sendo amplamente utilizado pelas 
famílias de mais baixa faixa de renda. Ou seja, ignorar a importância dos transportes ativos 
e coletivos no planejamento das nossas cidades é um elemento que serve para reforçar 
ainda mais as desigualdades existentes, mantendo o foco das políticas públicas voltado à 
realização dos interesses das parcelas mais privilegiadas. 

Além disso, há vantagens coletivas evidentes na efetivação de um sistema 
municipal de mobilidade urbana focado nas modalidades ativas e na integração 
multimodal. Uma dessas vantagens é que a substituição do carro particular por esse tipo 
de transporte gera a imediata redução de emissões de gases poluentes e diminuição da 
disputa por espaço nas ruas, com consequente encolhimento do trânsito, bem como 
menor desgaste da pavimentação da cidade. Também, com o aumento de práticas de 
deslocamento que incluam trajetos a pé ou por bicicleta,  há benefícios para a saúde da 
população e corte de gastos. E outra consequência direta dessa mudança é a redução dos 
acidentes, algo essencial em uma cidade com trânsito tão violento. 

Em Franca, já existe clara demanda por maior atenção do poder público a esses 
modais, mas a falta de condições adequadas oferece perigo à população. Todo dia, no 
início da manhã e no fim de tarde, é possível vermos grandes quantidades de pessoas se 
deslocando com bicicletas sem que haja locais bem estruturados para isso, o que coloca 
a segurança dessas pessoas em risco. Além disso, em muitos espaços da cidade há 
ausência de calçadas ou, quando presentes, são calçadas estreitas ou quebradas. Isso é 
outro fator que diminui a segurança dos pedestres. 

Por isso, vamos trabalhar para fazer com que o foco da mobilidade urbana de 
Franca esteja na integração entre modais ativos e transporte público coletivo. Isso passa 
por melhoria das nossas ruas e calçadas, ampliação da rede de ciclovias da cidade, criação 
de estruturas e sistemas para integração entre bicicleta e ônibus, e avanço significativo 
na qualidade do transporte público municipal. Com medidas assim, conseguiremos 

 
2  https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2020/A-desigualdade-na-mobilidade-urbana-entre-ativa-e-

n%C3%A3o-ativa 

https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2020/A-desigualdade-na-mobilidade-urbana-entre-ativa-e-n%C3%A3o-ativa
https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2020/A-desigualdade-na-mobilidade-urbana-entre-ativa-e-n%C3%A3o-ativa
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avançar no sentido de uma cidade com uma mobilidade mais ativa, acessível e segura, 
gerando benefícios para toda a população francana. 

Valorização da Infraestrutura Existente  

Não é possível falarmos seriamente sobre uma cidade com boa habitabilidade, 
com condições que estimulem uma melhora na qualidade de vida de seus cidadãos, sem 
focarmos na infraestrutura desse território. Garantir estrutura adequada por toda a 
cidade para que a população possa desenvolver suas atividades mais básicas de vida com 
dignidade e segurança é uma das tarefas primárias de qualquer governo municipal.  

A associação das diretrizes anteriores (valorização do espaço público, 
enfrentamento à expansão, planejamento e mobilidade) ao “custo Franca”, decorrente da 
desproporção entre malha urbana/população e à baixa expectativa de arrecadação indica 
a inviabilidade técnica, econômica, social e ambiental de investimentos relevantes em 
infraestrutura. É necessário que se adote um modelo de valorização da infraestrutura 
existente, construída com investimentos de todos, e que deve, assim, beneficiar a todos. 
Qualquer investidor quer que seu investimento seja valorizado, e com o povo não deve 
ser diferente.  

Infelizmente, há muito tempo isso não se tem efetivado em Franca, gerando, de 
forma recorrente, consequências muito negativas para aqueles que moram aqui. Não 
podemos seguir a prática desses governos que somam irresponsabilidade, má gestão e 
insensibilidade com os problemas da população. 

Por esse motivo, todo o nosso planejamento é orientado por uma perspectiva de 
aproveitamento racional da infraestrutura da cidade, para que possamos garantir, em 
breve, que haja redução das desigualdades de condições básicas de vida pelas pessoas 
que moram nos diferentes locais de Franca, ao invés de promoção de concentração de 
riqueza e renda em poucos a partir de recursos públicos.  

Acreditamos que essa diretriz só pode ser posta em prática por uma gestão que 
alinhe planejamento adequado, vontade política e participação popular. Por isso, todas as 
propostas que se relacionam com a questão do melhor aproveitamento da infraestrutura 
têm abertura para a elaboração de projetos participativos com as comunidades locais, 
para que seja possível entendermos as realidades e os desejos das pessoas que habitam 
os diferentes territórios de Franca e incluí-las nas decisões acerca dos rumos desses 
locais. 

Além disso, é indispensável termos em mente que viabilizar acesso à 
infraestrutura de qualidade para todos é algo que não se faz de um instante para outro. 
Por isso a necessidade de um planejamento que saiba identificar as necessidades 
imediatas de cada localidade e como enfrentá-las com as condições atuais da Prefeitura 
de Franca, ainda mais nesse período em que continuaremos a lidar com as consequências 
da pandemia do novo coronavírus. Precisamos construir, desde agora, as condições para 
que esse longo processo de melhor aproveitamento da infraestrutura seja percorrido.  
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Isso tem de vir acompanhado de um programa permanente de monitoramento, 
manutenção e proteção dos equipamentos públicos e vias da cidade, para que esses 
estejam sempre adequados às necessidades das pessoas. 

Ainda, é necessário estarmos conscientes das possibilidades trazidas pelas novas 
tecnologias, integrando-as aos diversos elementos que fazem parte do nosso cotidiano 
urbano. Praças com disponibilização de internet, prédios públicos com captação de 
energia solar, recapeamento de ruas mais duradouro e com melhor drenagem, mobiliário 
urbano moderno e adaptado aos anseios da população local etc.  

Tudo isso é central para conseguirmos trazer o conjunto da cidade de Franca para 
o século XXI. 

Gestão Sustentável e Meio Ambiente Equilibrado 

O processo de ampla industrialização e consequente avanço da urbanização em 
todo o mundo, com novas práticas e emissões resultantes, durante os últimos dois 
séculos, trouxe repercussões significativas para o meio ambiente global. Aumento nos 
índices de poluição do ar, das águas e do solo, aquecimento global etc. Todos esses 
elementos têm trazido consequências negativas para a vida das populações, em especial 
daquelas socialmente mais vulneráveis. Portanto, para que seja possível construirmos 
uma cidade que verdadeiramente esteja preparada para garantir qualidade de vida para 
as pessoas, é necessário que trabalhemos fortemente o aspecto ambiental, articulando 
medidas de restauração das áreas verdes da cidade, mas também enfrentando o desafio 
de reduzir drasticamente as emissões e práticas poluidoras individuais e coletivas. 

Acreditamos que, pela responsabilidade que tem, o poder público deve guiar e 
servir de exemplo para essa transformação. São necessárias mudanças legais para que as 
novas construções adotem padrões de sustentabilidade, como reservatórios para águas 
pluviais em novas obras, por exemplo, e possam ser viabilizadas alternativas técnicas para 
o cumprimento das finalidades legais em construções antigas, tais como para a destinação 
de áreas mínimas permeáveis.  

Além disso, devemos progredir na implementação de uma gestão mais 
sustentável, com a integração de tecnologias redutoras do consumo de energia elétrica 
em todos os prédios públicos e aceleração do processo de informatização de todas as 
áreas da gestão municipal, o que pode reduzir consumo, deslocamento e formas de 
poluição. 

Aliado a isso, pretende-se criar um programa de arborização maciça e permanente 
por toda a cidade, acompanhado de campanha de educação ambiental que estabeleça 
metas na redução de produção de resíduos sólidos e aumento na coleta de recicláveis. 

Desse modo, caminharemos no sentido de garantir que a cidade de Franca seja 
um modelo nacional de sustentabilidade, com melhoria em todos os índices ambientais. 
E, o mais importante, colheremos melhorias significativas na saúde e na qualidade de vida 
da população. 
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Preparação para o Envelhecimento da População 

Franca, como o Brasil, está passando por um processo de transição demográfica. 
A redução nos níveis de natalidade, ao mesmo tempo em que avança cada vez mais a 
expectativa de vida, é uma conjuntura que faz com que nos orientemos cada vez mais por 
um caminho de envelhecimento da população. Esse processo já aconteceu em diversas 
partes do mundo, e agora se aproxima cada vez mais da realidade brasileira. Suas 
consequências vão desde uma profunda transformação no mercado de trabalho até um 
aumento grande na demanda por estratégias de garantia de saúde e qualidade de vida 
para a população idosa. 

Sabendo disso, é responsabilidade dos gestores públicos que estiverem à frente 
do poder municipal garantirem que nossa cidade esteja preparada para enfrentar essas 
transformações, de modo a fazer com que o futuro seja confortável para essa parcela 
significativa dos cidadãos francanos. Isso passa por planejar estratégias de transporte e 
de acessibilidade que facilitem a locomoção de idosos por todo o território municipal 
(especialmente a pé, estimulando uma vivência ativa), garantia de facilidades para que 
haja habitações para essas pessoas no centro da cidade (que concentra grande oferta de 
empregos, equipamentos e serviços), melhora das condições ambientais a fim de 
promover uma vida mais saudável (com mudanças que visem à redução da temperatura 
e melhoria da qualidade do ar), além da construção progressiva de uma comunidade cada 
vez mais acolhedora e solidária na nossa cidade. 

Propostas 

Praças do Povo 

Programa de gestão compartilhada e participativa de praças e parques com as 
comunidades do entorno. O primeiro passo do programa será pensar, em conjunto com 
as populações locais, projetos de restauração desses espaços e reformulação do 
paisagismo, de modo a garantir a existência de uma estrutura adequada e que 
corresponda aos anseios das pessoas que moram na região. O segundo passo será a 
gestão compartilhada desses espaços com a população do entorno, formulando 
programações culturais e esportivas permanentes, garantindo um sentimento de 
apropriação coletiva desses equipamentos pelas pessoas e reduzindo possíveis práticas 
de depredação. 

Mobiliário Urbano Inteligente 

Instalação de mobiliário urbano dotado de tecnologia nos espaços públicos de 
Franca, integrando funcionalidade, sustentabilidade, conectividade e estética. O 
mobiliário será produzido pela Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca 
(EMDEF), priorizando a integração de tecnologia produzida na própria cidade. Em casos 
específicos, a elaboração de design desses mobiliários poderá ser feita por meio de 
concurso público aberto pela Prefeitura, que tenha seus critérios decididos após consulta 
popular a respeito dos focos que devem ser dados a esse mobiliário. 

Elementos indispensáveis para esse processo de modernização do mobiliário 
urbano são a possibilidade de oferta de internet nas praças, integração de câmeras de 
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segurança aos equipamentos de áreas mais movimentadas da cidade, inserção de 
tecnologia para geração de energia solar e construção de designs que priorizem a 
acessibilidade. Desse modo, articularemos estímulos à economia local, valorização dos 
espaços públicos, participação popular, aumento da segurança e democratização do 
acesso à internet. 

Urbanismo Tático 

 Implementação de intervenções pontuais, pensadas e efetivadas em 
conjunto com a população do entorno, que visem a transformar a lógica em microescala 
de determinados espaços, abrindo novas funções e possibilidades para eles. Contando 
com inúmeras experiências de sucesso em todo o mundo, esse tipo de prática serve para 
promover de forma integrada lazer, mobilidade, acessibilidade, segurança e 
desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é feita de modo a integrar a população local no 
processo de pensar a cidade, buscando soluções simples e sustentáveis. 

Política Integrada de Drenagem 

 A problemática do sistema de Drenagem em Franca tem sido um tópico 
recorrente na nossa cidade há muito tempo. Todos os anos são diversas enchentes, 
causando prejuízos imensuráveis e colocando a vida de trabalhadores e trabalhadoras em 
risco. Para enfrentar esse problema, são necessárias ações articuladas entre as diversas 
esferas da gestão pública, em especial as áreas de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente, Legislação e Obras, bem como um planejamento que integre ações de curto, 
médio e longo prazo. 

 Nesse sentido, acreditamos que devem ser planejadas obras de 
manutenção, restauração e implementação de projetos que visem a melhorar a 
drenagem em todo o conjunto da nossa cidade, em especial com o objetivo de 
alcançarmos uma expansão significativa das áreas verdes no espaço urbano francano. 
Entre outras ações, é imprescindível recuperar e fazer melhorias no Parque Alagável 
“Wilson Ferreira da Silva” (no Jardim Santana), resolver o problema do assoreamento na 
Represa do Castelinho (na Zona Sul da cidade), e finalizar o processo de implementação 
do Parque Lúcio Costa (na Zona Leste). Além disso, é necessário planejar a criação de um 
parque linear que siga por toda a extensão do Córrego Espraiado, até a sua nascente, de 
modo a recuperar suas margens e, ao mesmo tempo, melhorar a paisagem urbana de 
Franca, bem como utilizar glebas na região do Shopping do Calçado para construir um 
piscinão. 

De forma complementar a intervenções de maior impacto, vamos implementar 
calçadas verdes na nossa cidade, exigir que toda a pavimentação de ruas em novos bairros 
seja feita com intertravados (inclusive em áreas para estacionamentos), iniciar um 
processo de instalação de grama em todas as áreas públicas da bacia do Bagres, utilizar o 
Código de Obras para reforçar a questão das áreas mínimas permeáveis em todos os lotes 
e garantir que haja implantação de reservatórios pessoais em todas as novas obras, bem 
como estimular a instalação de intertravados nas áreas de estacionamentos de prédios 
de Franca. Assim, com esse conjunto de ações, conseguiremos garantir que a absorção da 
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água da chuva seja aumentada também na extensão das áreas asfaltadas e com 
construções. 

Arborização Estratégica 

 Programa de arborização urbana estratégica e permanente em parceria 
com a sociedade civil. Para além da garantia de aumento das áreas verdes no todo da 
nossa cidade, faremos com que as plantas escolhidas para cada espaço sejam 
determinadas de acordo com as características da localidade, de forma a conseguirmos 
acarretar transformações no ambiente da cidade. Por exemplo, colocando plantas 
purificadoras de ar (como samambaias, dracenas, ráfias, entre outras) em áreas com 
maiores fluxos de trânsito e no distrito industrial, visando a uma melhora direta na 
qualidade do ar. De mesmo modo, focar na implantação de árvores nos territórios de 
maior ocorrência de calor na cidade, tendo em vista que a arborização tem influência 
direta na redução de temperatura em regiões de maior concentração de verde. Sabendo 
que diferentes plantas cumprem diferentes funções para o equilíbrio ambiental, 
trabalharemos na construção de coquetéis de plantas que atendam às variadas demandas 
dos espaços da cidade. Todo o processo de produção de mudas será feito por meio do 
Jardim Zoobotânico de Franca, resgatando sua importância e utilizando esse enorme 
potencial para o benefício da comunidade francana. 

Calçadas Verdes 

 Iniciar um programa de implantação de calçadas verdes por toda a cidade, 
em especial nas áreas onde há maior concentração de água nas épocas de chuva, de 
forma a melhorar a drenagem, mas também avançando em termos de paisagismo e 
qualidade ambiental no município. 

Permacultura Urbana 

Criação de parcerias com associações de bairro, escolas e demais grupos 
organizados da sociedade civil para a implementação de projetos de permacultura3 
urbana em diversos pontos da cidade a fim de produzir alimentos para as populações 
locais, criar projetos de construção e convivência coletiva em espaços públicos, bem como 
estimular práticas ambiental e socialmente sustentáveis no cotidiano das mais diversas 
gerações da nossa cidade. 

Eficiência Energética e Ambiental na Administração Pública 

Capacitação dos servidores municipais para o melhor uso da estrutura pública e 
para a adoção de preceitos sustentáveis em suas rotinas de trabalho, por meio de 
avaliação do sistema de operação de cada unidade e elaboração de um sistema de 
educação interno dos funcionários, com metas relacionadas à melhoria do consumo de 
material e energia e separação de resíduos, por exemplo, até  com a possibilidade de 
certificação ambiental. 

 
3 É a utilização de uma forma sistêmica de pensar e conceber princípios ecológicos que podem ser usados para 
projetar, criar, gerir e melhorar todos os esforços realizados por indivíduos, famílias e comunidades no sentido de 
um futuro sustentável. 
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Adotar mecanismos que possibilitem a utilização de energia solar para os próprios 
municipais e para iluminação pública.  

Buscar estabelecer parceria com CPFL para a implementação de equipamentos 
tecnológicos que visem a trazer maior eficiência no consumo de energia nos prédios 
públicos do município de Franca, gerando redução de custos na conta de energia elétrica, 
mas também contribuindo para que toda a estrutura da gestão pública contribua para 
uma sociedade ambientalmente sustentável. Em Franca, já houve parceria, a partir de 
chamada pública, entre a referida empresa e o campus da UNESP para esse tipo de avanço 
tecnológico4. 

Avaliação e Efetivação do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Avaliação do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a fim 
de entender quais os elementos que podem ter impedido sua aplicação. A partir disso, 
trazer as modificações necessárias e efetivar o que está determinado na legislação. 

Monitoramento de Pontos de Deposição Clandestina 

Levantamento, identificação e monitoramento por meio de fiscalização integrada, 
canal de informações e denúncias e uso de drones de pontos de deposição clandestina 
de lixo, detritos e resíduos, com estabelecimento de metas de redução no planejamento 
governamental. 

Inventário Municipal de Meio Ambiente 

Atualização do inventário municipal de meio ambiente, com real conhecimento da 
cidade, das áreas degradadas e das nascentes e matas ciliares para possibilitar a 
elaboração de políticas públicas de preservação ambiental, com uso da produção de 
mudas do viveiro municipal destinadas à recomposição de áreas de preservação 
permanente que, por conseguinte, servirão como preservação das águas de nossa região.  

Proposta que se integra à de turismo interno e receptivo, pois haverá mais áreas 
verdes e conhecimento real do potencial de turismo rural do Município. Também serve 
como base para a educação ambiental, com possibilidade de integrar as escolas 
municipais às atividades do viveiro de mudas e das ações de plantio de árvores. 

Gestão Compartilhada de Resíduos 

Estabelecer uma prática de gestão compartilhada dos resíduos produzidos na 
nossa cidade, para que seja possível conscientizar e distribuir responsabilidades entre 
poder público, empresas, população e catadores. Isso quer dizer planejar e trabalhar 
conjuntamente as diversas etapas relativas aos resíduos, desde sua geração até sua 
destinação. 

Nesse sentido, queremos firmar parcerias com os grandes geradores de resíduos 
e produtos no município para que participem do conjunto de ações necessárias para 

 
4https://www.cpfl.com.br/releases/Paginas/cpfl-paulista-investe-18,4-milhoes-em-projetos-de-eficiencia-

energetica.aspx 

https://www.cpfl.com.br/releases/Paginas/cpfl-paulista-investe-18,4-milhoes-em-projetos-de-eficiencia-energetica.aspx
https://www.cpfl.com.br/releases/Paginas/cpfl-paulista-investe-18,4-milhoes-em-projetos-de-eficiencia-energetica.aspx
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lidarmos conjuntamente com essa questão. Um dos elementos será criar estímulos para 
que esses grandes produtores de resíduos invistam na formação, capacitação e garantia 
de equipamentos para a cooperativa de catadores, a fim de melhorar todo o processo de 
coleta e destinação de resíduos. Outro será a formação de espaços participativos de 
discussão com a presença de poder público, grandes produtores, população e catadores 
para decidir a respeito da política de resíduos no município. 

Maior Fiscalização, Divulgação e Cobrança das Ações da SABESP 

Aproximação entre a Prefeitura e a Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (SABESP), responsável pela nossa estrutura de saneamento e água. Apesar 
de ser uma empresa controlada pelo governo do Estado de São Paulo, há um 
distanciamento entre ela e o governo municipal, de modo que existe pouca clareza em 
relação aos dados dessa área na cidade de Franca e sobre como têm sido desenvolvidos 
os serviços aqui. Isso faz com que o planejamento do saneamento acabe sendo 
desenvolvido sem uma participação efetiva do poder local. Aproximar a gestão municipal 
com a SABESP é um processo central para o aumento da fiscalização, divulgação e 
cobrança das ações da empresa no nosso território. Desse modo, será possível cobrarmos 
de forma adequada a implementação de medidas necessárias para o bem da população, 
como a resolução dos eventuais buracos nas obras de ligação da empresa e o 
bombeamento da água em lagoas onde isso não ocorre. 

Valorização do Transporte Público Coletivo 

O foco da política municipal de mobilidade tem de estar voltado para o transporte 
público coletivo. Isso porque ele concentra a maior parte das viagens da população pelo 
território da cidade e atende, em grande maioria, a parcela mais pobre dos cidadãos 
francanos. Focar a política de mobilidade urbana na melhoria e na priorização do 
transporte coletivo é uma forma de agir diretamente no enfrentamento às desigualdades 
de acesso aos espaços da nossa cidade. 

Além disso, aumentar os deslocamentos por ônibus faz com que haja menor 
congestionamento das vias públicas pela menor quantidade de veículos para o transporte 
de grande quantidade de pessoas. Consequentemente, há aumento da velocidade média 
de movimentação pela cidade, bem como redução da quantidade de gases poluentes 
emitidos. 

Para efetivar isso, um dos passos será levar ao Tribunal de Contas do Estado o 
contrato vigente com a Empresa São José para questionar eventuais irregularidades do 
processo de renovação e do conteúdo existente, lutando por uma quebra do monopólio 
do transporte público em Franca e para que as contrapartidas exigidas em contrato sejam 
cumpridas de maneira adequada. Além disso, construiremos ao longo do mandato uma 
proposta de planejamento para a redução do valor da passagem de ônibus em Franca, 
que será apresentada à população para discussão participativa. 

Integração de Modais 

Efetivação de uma política de integração dos variados modais de mobilidade pela 
cidade de Franca. Isso possibilitará que a população se desloque de maneira ativa, 
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sustentável e econômica pelo espaço urbano, reduzindo trânsito e emissões. Serão 
instalados bicicletários no mobiliário urbano e em parceria com estabelecimentos 
privados nas regiões por onde passa o projeto de Anel Cicloviário e com proximidade às 
linhas de transporte público ou às áreas de rotas de deslocamento a pé, permitindo que 
o cidadão percorra diferentes parcelas do seu trajeto em diferentes modais. No caso de 
bicicletários que sejam pagos em convênios com estabelecimentos privados, o 
pagamento seria feito por meio de cartão eletrônico que possibilitaria integração, com 
redução de valores por determinado tempo, com o transporte público municipal. 

Malha Cicloviária 

Ampliação da malha cicloviária municipal, com utilização de piso permeável, 
visando, a longo prazo, à conclusão de um anel cicloviário que integre todo o conjunto de 
ciclovias e ciclofaixas da cidade. 

Plataforma de Monitoramento e Avaliação do Transporte Público Municipal 

Criação de plataforma digital, no aplicativo Fale com Franca (link), onde estarão 
disponíveis à população todas as informações referentes ao sistema de Transporte Público 
de Franca, bem como espaço para que o cidadão avalie a qualidade dos diversos aspectos 
desse serviço. Nessa plataforma, ficarão centralizados e acessíveis ao público, por 
exemplo, todos os documentos relativos à relação entre Prefeitura e empresas 
prestadoras de serviço relacionados ao transporte público municipal (legislação, 
contratos, relatórios, entre outros), indicadores variados e atualizados periodicamente 
sobre o setor (arrecadação, custos, quantidade de passageiros, etc.) e as condições da 
frota de ônibus.  

Além disso, haverá espaço destinado à explicação de todos os elementos relativos 
ao cálculo do valor da passagem de ônibus.  

Desse modo, garantiremos que haja ampla transparência relativa ao setor de 
transporte público da nossa cidade e que a população tenha um canal direto de 
comunicação com o Poder Público. 

Transporte Público Ecológico 

Iniciar um processo de execução de mudanças nos ônibus do transporte público 
municipal para que se tornem mais ecológicos. Um dos elementos para isso será a 
implementação do biodiesel como combustível para toda a frota municipal, reduzindo 
significativamente a emissão de poluentes na atmosfera. 

Cidade Caminhável 

Avançar no sentido de fazer com que a cidade de Franca estimule a sua população 
a se locomover a pé em distâncias curtas e médias. Para isso, um primeiro passo será 
garantir condições mínimas para que as pessoas possam se deslocar tranquilamente pelas 
calçadas da cidade. Será criado um programa de redução de IPTU para a construção de 
calçadas em terrenos vagos. Somado a isso, será feita fiscalização permanente da 
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Prefeitura na estrutura das calçadas de toda a cidade, garantindo que estejam de acordo 
com as condições necessárias para um trânsito seguro de pessoas. 

Além disso, será implantado o Plano de Rotas Acessíveis, com calçadas seguras e 
confortáveis, feitas com piso permeável, inicialmente na região central da cidade, de 
forma a possibilitar que as pessoas transitem por toda aquela área a pé de maneira segura 
e tranquila. Na região central, essas rotas possibilitarão tranquilidade no trânsito a pé 
entre a Santa Casa, as diversas praças do entorno, o terminal de ônibus, as escolas, o 
Poupatempo, entre outros espaços do centro da cidade. 

Pavimentação Eficiente 

Utilização de pavimentação que apresente os melhores índices de custo-benefício. 
Isso porque tem sido muito comum, nas últimas gestões de Franca, a fim de reduzir 
custos, a utilização de pavimentações de baixa qualidade, de modo que os buracos têm 
se multiplicado amplamente por todo o território francano. Nesse sentido, nossa 
estratégia será focar em pavimentos que resistam mais ao tempo, de modo a, em médio 
prazo, garantir economia aos cofres públicos e diminuição de problemas na vida dos 
cidadãos. 

Plano de Segurança no Trânsito 

Instalação de uma rede de câmeras e radares nas principais avenidas da cidade, 
de forma a coibir ações imprudentes no trânsito. Isso virá acompanhado de maciças 
campanhas de prevenção contra acidentes, valorizando a importância de motoristas 
responsáveis e conscientes sobre seu papel na construção de um trânsito seguro para 
todos. Não podemos continuar perdendo vidas para a irresponsabilidade de alguns 
motoristas e complacência do governo municipal. É urgente que o poder público francano 
aja em conjunto com os mais diversos atores da sociedade civil para reduzir drasticamente 
os altos índices de acidentes e mortes que vêm ocorrendo anualmente na nossa cidade. 

A instalação de câmeras nessas avenidas também servirá à melhoria da segurança 
pública em geral, possibilitando o monitoramento desses espaços. 

Combate à Especulação Imobiliária 

Efetivação dos instrumentos de combate à especulação imobiliária e garantia da 
função social da propriedade trazidos pelo Estatuto da Cidade e acolhidos pelo Plano 
Diretor de Franca, como Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios de imóveis 
não edificados, subutilizados ou não-utilizados, de forma a evitar que o solo urbano 
francano seja utilizado para benefício próprio em detrimento do bem coletivo. Além disso, 
vamos regulamentar e aplicar o IPTU Progressivo no Tempo para os imóveis que se 
mantiverem nessas condições, a fim de fazer com que tais proprietários paguem pelo 
prejuízo que causam à cidade. 
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Simplificação da Legislação para Aprovação de Obras 

Rever aspectos da legislação para aprovação de obras a fim de atualizar, simplificar 
e agilizar esse processo, em especial para pequenas obras de reforma e casas, sem, no 
entanto, retirar condições fundamentais de segurança. 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FundUrb) que tenha 
seus recursos oriundos da alienação de imóveis que não tenham função presente ou 
interesse futuro, recursos de eventuais operações urbanas e outros de natureza similar, 
vinculáveis. Seus recursos seriam destinados à realização de obras e intervenções 
relacionadas às temáticas de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.  

Repovoamento do Centro 

Articular uma política de repovoamento do centro da cidade, já dotado de 
infraestrutura, com habitações sociais. Para isso, atuaremos em duas frentes: a) na 
articulação entre proprietários de imóveis vagos ou deteriorados da região e o setor da 
construção civil para a elaboração de projetos no centro da cidade; b) participação direta 
da Prefeitura na implantação de condomínios autogeridos para idosos de baixa renda. 

Gestão de Imóveis e Espaços Públicos 

Levantamento, cadastramento, regularização, análise e avaliação, de forma 
gradativa e mediante priorização, das possibilidades de destinação dos imóveis públicos, 
de modo a destiná-los, conforme a vocação.  

Essa destinação pode ser sob a forma de alienação mediante licitação, nos casos 
em que não houver viabilidade atual ou perspectiva de viabilidade futura, concessão ou 
autorização de uso para fins comerciais ou mistos (comerciais e públicos), constituição de 
espaços de arte e paisagismo em áreas remanescentes de desapropriações e outras áreas 
residuais, entrega ou cessão ou locação para fins habitacionais ou para construção de 
espaços comunitários (hortas, espaços para jogos e outros), por exemplo. 

Serviços Credenciados de Podas, Remoção e Substituição de Árvores 

Credenciamento de empresas especializadas para atendimento, a preços pré-
definidos, de solicitação de podas, remoção e substituição de árvores em calçadas, de 
acordo com protocolos definidos pela Administração Pública, e mediante análise técnica 
e documentação de todo o procedimento, inclusive com a necessidade de aprovação da 
área ambiental nos casos em que a legislação ou os protocolos especificarem.  

Trata-se de solução tendente a reduzir as intervenções realizadas 
clandestinamente e sem orientação técnica, a ser disponibilizada a pessoas que se 
proponham a arcar com os custos.  

Paralelamente, será dada continuidade aos serviços já prestados pela Prefeitura, 
estes com agendamento conforme a capacidade de atendimento.  
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Sistema de Monitoramento e Alerta de Enchentes 

Criação de um sistema de monitoramento e alertas para os casos de acidentes 
pluviométricos, a fim de reduzir a curto prazo os possíveis efeitos de novas enchentes 
enquanto avançamos na melhoria da estrutura de drenagem da cidade. Esse sistema 
integraria o monitoramento dos níveis pluviométricos (que já é feito pela Defesa Civil do 
Estado) com uma rede de sirenes, alertas visuais e aplicativos que informem o cidadão a 
respeito de possíveis riscos de enchente nas regiões da cidade. 
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Educação  

Diagnóstico 

Alguns Indicadores 

 

 

Aplicação de percentuais mínimos no ensino, FUNDEB e FUNDEB-Magistério – 
Situação Regular (TCE-SP – 2017 – última conta julgada). 

Em linhas gerais e observados os parâmetros oficiais, a área da Educação, em 
Franca, vem apresentando bons resultados.  

As críticas feitas pelo Tribunal de Contas em relação a 2017 (últimas contas 
julgadas) dizem respeito principalmente à ausência de plano de carreiras, e em segundo 
plano a recomendações de aprimoramento (necessidades de reparos gerais e melhorias 
na acessibilidade das escolas,  infraestrutura de informática e falhas na elaboração da 
merenda) e  a irregularidades de menor potencial (ausência de auto de vistoria do Corpo 
de Bombeiros em algumas escolas).  

A questão mais complexa diz respeito ao excessivo número de vagas necessárias 
em creche. De acordo com dados da Prefeitura, foram matriculados em 2019 mais de 
8.500 alunos, mas há uma lista de espera de cerca de 3 mil crianças. As vagas ofertadas 
são de período integral.  

O problema mais crítico é que a rede de atendimento não é especializada, posto 
que todos os 68 estabelecimentos são credenciados e a maioria é vinculada a instituições 
religiosas, sem vínculos entre si, o que impõe a necessidade de um esforço significativo 
na busca por uma política de atendimento profissional e embasada em parâmetros 
comuns. 

Assim, não há um projeto político-pedagógico comum, e muitas das creches 
também não têm projetos político-pedagógicos próprios.  

A questão da qualidade do ensino, se analisada com base exclusivamente no 
contexto local, aponta bons resultados do Município no IDEB, mas a inserção desse 
quadro no contexto internacional reduz sua grandeza, uma vez que os resultados do país, 

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

Urbana 20 0 4.393 0 11.827 0 0 0 0 0 313 600

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urbana 0 0 48 0 249 0 0 0 0 0 7 8

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 928
TOTAL

17.465

Ensino 

Especial

20 4.441 12.076 0

Anos Iniciais Anos Finais Funda-

mental
Médio 

Alunos Matriculados na 

Rede Públ ica Municipal

(Censo Escolar 2019 - INEP)

Ensino 

Regular

Matrícula inicial

Educação Infanti l Ensino Fundamental
Médio

EJA Presencial

Creche Pré-escola

IDEB 2009 2011 2013 2015 2017

META 5,4 5,7 6,0 6,2 6,4

NOTA 6,0 5,7 6,2 6,7 7,1
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no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos5), indicam uma condição bem 
negativa6: 

 

Embora se perceba uma leve melhora, em 2018, na comparação com 2015, 
basicamente apenas se recupera a posição perdida de 2009. Em leitura, nosso resultado 
está 15% abaixo da média dos países da OCDE7; em ciências, 17% abaixo; e em 
matemática, 24% abaixo. 

No mesmo site, registra-se a seguinte avaliação:  

Brasileiros faltam mais na escola e perdem mais tempo de aula por 
indisciplina do que a média dos países que participaram do PISA 2018. Eles 
também demonstram ter menos confiança em sua capacidade, cooperam 
menos que os outros e têm visto aumentar casos de bullying. Os dados são 
de um questionário que acompanhou a prova. 

Confirmando a informação sobre o bullying, no contexto geral do Estado (não 
especificamente em Franca) vem se constatando um aumento da violência no ambiente 
escolar, tanto nos relatos de alunos e professores quanto a já terem sofrido algum tipo 
de violência na escola quanto à percepção da violência. Os dados têm se mantido estáveis 
entre alunos, mas em patamares altíssimos, e aumentado gradativa e significativamente 
entre professores8: 

 
5 Sigla em inglês para Programme for International Student Assessment. 
6 https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/pisa-2018-educacao-
brasil/#:~:text=O%20Brasil%20no%20PISA&text=Em%20leitura%20(57%C2%BA%20lugar)%2C,mais%20q
ue%20o%20resultado%20anterior.&text=Em%20ci%C3%AAncias%20(64%C2%BA)%2C%20o,a%20mais%
20que%20em%202015. 
7 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que congrega 38 países. 
8 http://www.jornaldafranca.com.br/violencia-contra-professores-e-alunos-cresce-na-rede-publica-
paulista 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/12/aluno-no-brasil-falta-mais-e-perde-mais-tempo-de-aula-com-bagunca-ck3psc1le00pc01msi3m28zjw.html
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/pisa-2018-educacao-brasil/#:~:text=O%20Brasil%20no%20PISA&text=Em%20leitura%20(57%C2%BA%20lugar)%2C,mais%20que%20o%20resultado%20anterior.&text=Em%20ci%C3%AAncias%20(64%C2%BA)%2C%20o,a%20mais%20que%20em%202015.
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/pisa-2018-educacao-brasil/#:~:text=O%20Brasil%20no%20PISA&text=Em%20leitura%20(57%C2%BA%20lugar)%2C,mais%20que%20o%20resultado%20anterior.&text=Em%20ci%C3%AAncias%20(64%C2%BA)%2C%20o,a%20mais%20que%20em%202015.
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/pisa-2018-educacao-brasil/#:~:text=O%20Brasil%20no%20PISA&text=Em%20leitura%20(57%C2%BA%20lugar)%2C,mais%20que%20o%20resultado%20anterior.&text=Em%20ci%C3%AAncias%20(64%C2%BA)%2C%20o,a%20mais%20que%20em%202015.
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/pisa-2018-educacao-brasil/#:~:text=O%20Brasil%20no%20PISA&text=Em%20leitura%20(57%C2%BA%20lugar)%2C,mais%20que%20o%20resultado%20anterior.&text=Em%20ci%C3%AAncias%20(64%C2%BA)%2C%20o,a%20mais%20que%20em%202015.
http://www.jornaldafranca.com.br/violencia-contra-professores-e-alunos-cresce-na-rede-publica-paulista
http://www.jornaldafranca.com.br/violencia-contra-professores-e-alunos-cresce-na-rede-publica-paulista
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Esse quadro todo indica um sofrimento intenso entre as mulheres, visto que são 
a maioria das professoras e, em regra geral, quem se incumbe mais diretamente dos 
cuidados com a educação dos filhos. 

Portanto, em síntese, conclui-se que as questões mais relevantes ao 
equacionamento da educação em Franca dizem respeito  a aspectos relacionados à 
profissionalização (tanto dos profissionais da rede municipal, que não têm plano de 
carreira, quanto da rede terceirizada, cujo regime vincula-se essencialmente à filantropia) 
e, em sintonia com isso, à necessidade de aprimoramento das políticas públicas no que 
diz respeito ao projeto pedagógico;  à questão da violência escolar e, como causa, à 
questão das relações comunitárias das escolas, interna e externamente; e, por fim, à 
questão do mal estar social experimentado, especialmente, pela mulher, nesse contexto. 

Cenários 

As perspectivas pós pandemia associadas às reformas trabalhista e previdenciária 
indicam um provável processo de aumento da competição pelo emprego, desemprego e 
precarização do trabalho.  

Isso porque a recuperação da economia brasileira tende a ser extremamente 
lenta, uma vez que não há perspectivas de consumo interno ou de investimentos 
externos. A tendência de redução dos proventos de aposentadoria tende a promover a 
volta de aposentados ao mercado de empregos, aumentando a competição e, em 
consequência, reduzindo salários e piorando condições de trabalho.  

Paralelamente, o retorno de aposentados ao mercado tende a reduzir a oferta de 
soluções familiares nos cuidados com crianças, pressionando a demanda por vagas em 
creches.  

A mesma pressão decorrerá da volta às aulas após a pandemia, o que ocorrerá, 
de forma integral e com novas matrículas, em 2021. 

No mesmo sentido, a redução da remuneração do trabalhador deverá impor uma 
redução da demanda por ensino privado, com movimento de sobrecarga no público. 

Fonte dos dados: Instituto Locomotiva e APEOESP
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Esse último movimento tende a impor, também, uma demanda por maior 
qualidade, por parte dos pais de egressos da educação particular.  

Internamente, as servidoras públicas responsáveis pela educação sofrerão todo o 
estresse causado por esse cenário, que se reflete tanto em suas vidas particulares 
(redução da capacidade de consumo em razão da estagnação dos vencimentos e, 
eventualmente, dos rendimentos familiares, originários de outros membros da família) 
quanto em suas relações com os alunos, pois a deterioração das condições sociais 
repercute de forma  grave sobre os adultos e drástica sobre as crianças, tanto no que diz 
respeito a aspectos materiais quanto ao sofrimento emocional.  

Em linhas gerais, o mesmo deve ocorrer com as profissionais de instituições 
credenciadas.  

No que diz respeito às relações comunitárias da escola, tanto no que tange à 
comunidade que se estrutura e organiza em cada escola quanto no que se refere à 
comunidade externa, também há um risco considerável de aprofundamento dos 
processos de cisão, inclusive em razão do longo período de isolamento, que implica em 
uma perda da prática da convivência. Isso pode levar ao incremento da violência.  

No que se refere à violência específica contra mulheres, é relevante que, durante 
a pandemia e o consequente isolamento social, ela aumentou, não apenas no Brasil, mas 
em nível mundial9. O isolamento pode ter funcionado como gatilho de um processo de 
recrudescimento, mas como se trata de problema de natureza cultural e dimensão 
histórica, encontra sustentação na própria estrutura e formação das sociedades, de 
modo que a recuperação da situação anterior não deve ser automática com o 
encerramento do ciclo pandêmico. 

Diretrizes 

Escola Comunidade 

Todo o contexto atual e os cenários previstos indicam que a reversão dos 
processos de violência que vem se estabelecendo com impactos específicos no ambiente 
escolar exige um envolvimento maior da escola com a comunidade em que se insere.  

Dadas as peculiaridades e as finalidades do ambiente escolar, não é adequado 
que a violência que tem se manifestado seja tratada sob a ótica da segurança pública 
propriamente dita, com aumento de qualquer tipo de policiamento ostensivo como 
solução de rotina, pois essa atitude tenderia a agravar ainda mais as relações entre 
estudantes, entre estudantes e professores e com a comunidade. Isso não elimina a 
intervenção da guarda municipal de forma preventiva, como tratado no tema de 
segurança pública.  

 
9 http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1781-o-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-
na-pandemia-de-covid-19-um-problema-historico.html#.XzLwoShKjIU 

http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1781-o-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-na-pandemia-de-covid-19-um-problema-historico.html#.XzLwoShKjIU
http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1781-o-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-na-pandemia-de-covid-19-um-problema-historico.html#.XzLwoShKjIU
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De qualquer forma, a construção de um ambiente mais pacífico e construtivo 
passa por um processo em que a escola se assume como espaço aberto, de 
compartilhamento, e como referência comunitária.  

Esse processo envolve a extrapolação do papel educacional típico, com interação 
com as áreas da cultura, deporto e lazer, meio ambiente e saúde, principalmente no que 
diz respeito à promoção de saúde.  

Essa interação não deve ocorrer apenas no campo teórico ou dos programas 
escolares, mas na transformação da escola e de seu entorno para que funcionem como 
base física da mudança das relações sociais. Assim, em linhas gerais, a diretriz é que, a 
partir de projetos piloto gradativamente ampliados, desenvolvidos conjuntamente pela 
comunidade escolar e pela comunidade em que se insere, as escolas e seus entornos 
sejam providos de equipamentos destinados a eventos de esporte, lazer e cultura e 
qualificados ambiental, paisagística e urbanisticamente para que se tornem espaços de 
compartilhamento e convivência nos períodos e espaços não ocupados pelas atividades 
escolares.  

As possibilidades aqui são inúmeras, exigindo uma nova forma de gestão desses 
espaços, sendo que um dos exemplos de interação é a proposta Saúde na Escola.  

De Baixo para Cima 

A diretriz envolve promover a reformulação da política de educação a partir da 
creche, do atendimento a crianças de até três anos. Isso porque, em uma análise crítica, 
mas honesta, as principais questões relacionadas às fases posteriores, à exceção da 
violência e da inserção comunitária, que são tratadas na diretriz anterior, estão bem 
equacionadas, ou seja, há acesso e a qualidade está compatível com as metas. Portanto, 
com relação a essas fases, a atenção está mais relacionada à manutenção do que já existe, 
com os aprimoramentos possíveis e a aprovação do plano de carreira do magistério, que 
é uma demanda essencial e de caráter geral. 

Um segundo aspecto que justifica essa abordagem é que, em qualquer fase 
posterior, já existe um passado que foi construído em bases que não poderão ser 
trabalhadas (não se pode refazer as fases anteriores, não se pode refazer o quarto ano 
de quem está no quinto, por exemplo). Assim, a possibilidade de um debate visando a 
uma inflexão na política pedagógica do Município deve começar, do ponto de vista da 
implementação, na fase inicial da educação, e acompanhar essa turma que passar pela 
implementação inicial, até seu desligamento do sistema educacional. Ou seja, deve-se 
iniciar com algumas turmas de maternal 1 e se promover a manutenção dessa proposta 
até o último ano no ensino municipal. E a ampliação, após esse primeiro momento, deve 
se dar, sempre, nesse sentido, da creche para os anos posteriores. 

Essa inflexão na política pública deve se embasar em quatro pontos: 
profissionalização, metodologia, formação continuada e gestão comunitária. 

A profissionalização diz respeito à utilização crescente de estabelecimentos 
especializados em ensino. Tanto estabelecimentos públicos quanto terceirizados, mas 
que, ainda que nessa condição, seja sob a forma de contratação tradicional, 
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credenciamento ou repasses ao terceiro setor, é importante que o processo se aprofunde 
no sentido da especialização e da profissionalização. 

O aspecto metodológico envolve a adoção de concepções educacionais fundadas 
nos conceitos de comunicação não violenta e metodologias de ensino mais respeitosas 
com os alunos. É necessário que se mude a visão segundo a qual crianças são vistas como 
se fossem sub-humanos – e isso não é uma crítica específica à administração municipal 
de Franca ou a qualquer um dos estabelecimentos credenciados, mas a uma abordagem 
geral que se verifica nessa área. É necessário que se trabalhe melhor a questão afetiva, 
considerando-se, inclusive, que o desenvolvimento racional e cerebral está ligado ao 
desenvolvimento emocional. Em princípio, o que se propõe, mas ainda sujeito a debate 
com a comunidade docente, é uma orientação montessoriana10.  

Quanto à formação continuada já há bastante acúmulo com relação a esse ponto, 
sendo uma diretriz praticamente unânime nas políticas educacionais em geral. E processo 
deve ter foco na construção de uma nova mentalidade, em linha com a proposta teórica 
que a administração municipal adotar, e com atenção específica para uma qualificação 
no sentido de criação de vínculos. 

Toda essa inflexão deve ser implantada gradativamente, com base no nível de 
organização social que permita a adoção de um sistema de gestão comunitária, cujas 
características são abordadas em item próprio, mas que assume uma peculiaridade nessa 
dimensão da política pública de educação, que é o empoderamento feminino, cuja 
relevância e valor intrínseco o colocam com diretriz específica.  

Deve haver também uma profunda integração entre a formação continuada dos 
professores e a gestão comunitária, gestão democrática e participativa das escolas, pois 
aquela formação deve preparar e capacitar os professores para essa nova forma de 
gestão, possibilitando maior integração com as famílias e a construção recíproca de um 
sentido de pertencimento. 

O processo de implantação deve ser gradativo, iniciando-se sob a forma de piloto 
em uma ou mais novas creches, passando para novas turmas de antigas creches e sendo 
ampliado de baixo para cima.  

 

10 O Método Montessori é o resultado de pesquisas científicas e empíricas desenvolvidas pela médica e 
pedagoga Maria Montessori. É caracterizado por uma ênfase na autonomia, liberdade com limites e 
respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. 
De acordo com sua criadora, o ponto mais importante do método é, não tanto seu material ou sua prática, 
mas a possibilidade criada pela utilização deste, de se libertar a verdadeira natureza do indivíduo, para que 
esta possa ser observada, compreendida, e para que a educação se desenvolva com base na evolução da 
criança. A criança é o centro do método montessoriano e o professor tem o papel de acompanhador do 
processo de aprendizado. Ele guia, aconselha, mas não dita nem impõe o que vai ser aprendido pela 
criança. 
(Wikipedia) 
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Empoderamento Feminino 

O empoderamento das mulheres é uma questão que, em princípio, deve 
perpassar as diversas áreas da elaboração do plano, como tema matricial que é. Por isso 
é tratado em todos os eixos e em temas específicos como saúde, esporte, atividade física 
e lazer, desenvolvimento urbano, assistência social, cidadania e direitos humanos e 
segurança pública. Mas no caso da educação, e especialmente considerada a inflexão 
proposta, assume a condição de diretriz porque, sem essa centralidade, esse processo de 
empoderamento formal, não é possível avançar efetivamente na construção da proposta.  

Seja porque a mulher é quem mais sofre de forma consciente com os problemas 
relacionados à educação, seja porque sua vivência cotidiana a aproxima sobremaneira da 
compreensão da proposta de política educacional contida neste plano, seja porque a 
lógica de relações interpessoais colaborativas e não violentas lhe é mais natural, a 
construção do necessário censo de comunidade, condição básica para a implantação de 
tudo o que está sendo proposto na área da educação (e mesmo em diversas outras áreas 
do plano) depende de um aprofundamento da participação feminina na construção desse 
modelo de política pública e de gestão.  

Não fossem esses elementos subjetivos, objetivamente se verifica a imensa 
superioridade numérica da composição dos quadros do magistério e do parental 
diretamente envolvidos na educação. Entretanto essa presença não se manifesta sob a 
forma de um protagonismo na condução da política que se baseie efetivamente na 
condição feminina. 

Esse processo participativo é a condição essencial de efetividade da proposta, de 
modo a que seja incorporada e fortalecida na lógica social francana, garantindo sua 
perenidade. Para isso, é necessário que as mães e as professoras percebam a 
extrapolação desse campo da escola para outros aspectos de suas vidas.  

Sob a ótica da educação o empoderamento de professoras e mães conflui para o 
foco na criança, que é a um só tempo aluno e filho. Embora a relação atual seja geradora 
de mal-estar social para os três (professores, pais e crianças), é na criança que ocorre o 
principal processo de cisão do indivíduo – aluno x filho, com expectativas e exigências 
opostas, base dos conflitos.  

Em grande parte esses conflitos decorrem da relação de poder da escola (que 
funciona como um organismo estruturado, e “sabe o que pensa de maneira coletiva”11) 
com a família (que, embora seja tratada como “a família”, são na verdade várias famílias 
que não formam um conjunto, que não conversam entre si), em que regras são ditadas e 
expectativas comuns a todos são criadas, e da relação negocial da família com a escola, 
de “terceirização” das funções familiares e transformação da educação em mercadoria. 
Ora, ambas as relações são fundadas em bases tipicamente patriarcais, baseiam-se em 
premissas equivocadas, estabelecem expectativas que não podem ser satisfeitas e geram 
desconfiança e culpas recíprocas. Assim, um primeiro ponto é a construção de uma 

 
11 Rosely Sayão - https://www.youtube.com/watch?v=kewds3taXkY (9:10 minutos).  

https://www.youtube.com/watch?v=kewds3taXkY
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relação mais justa, em que se construam expectativas compatíveis com as condições das 
professoras, mães e crianças.  

Essa relação mais justa vai decorrer da emergência da solidariedade que decorre 
da condição comum de mulheres, mães e professoras, comprometidas, essencialmente, 
com a integridade das crianças. Daí a relação desse protagonismo com a diretriz de escola 
em comunidade. É necessário que se teça uma rede de apoio, integrada, em que as 
diversas dimensões da mãe, da professora, do aluno e do filho possam ser trabalhadas e 
mutuamente compreendidas, na medida da capacidade de compreensão de cada um.  

A partir do reconhecimento e da valorização dessa identidade da mulher, 
desonera-se a professora do peso da terceirização da família, reconhece-se o vínculo com 
a realidade de cada mãe (a que trabalha, a que cuida sozinha, a que tem muitos filhos, a 
que é na verdade avó etc.) e possibilita-se o desenvolvimento da criança enquanto 
indivíduo não submetido a padrões de desempenho preestabelecidos, mas sujeito de 
uma integridade própria.  

No mesmo sentido, também a carga que a sociedade coloca sobre as mães, como 
"responsáveis" na maioria das vezes pela criação dos filhos. Essa “responsabilização” 
passa, na prática, pelos aspectos materiais e pelos cuidados, propriamente, mas também, 
de forma menos explícita, mas profundamente geradora de tensões, do ponto de vista 
emocional, pelos aspectos ligados ao “sucesso” dos filhos, real, potencial ou imaginário, 
o que causa uma sobrecarga às vezes insuportável, e que impõe a necessidade de 
acolhimento e assistência a essas mães: de assistência social, de saúde, de qualidade de 
vida, de atendimento ou apoio psicológico, entre outras formas. Essa abordagem nada 
mais é do que o reconhecimento do papel e da importância dessas mães de família, 
inclusive para o equilíbrio social.  

Assim como a criança, no início do ciclo escolar, é cindida entre aluno e filho, a 
adolescente e a jovem, no final do ciclo escolar, também são frequentemente cindidas 
em suas dimensões filha – mãe e aluna – profissional. Por isso essa rede de apoio, que 
pretendemos que seja centralizada na escola, precisa fechar o ciclo e acolher  também 
as mães, com propostas que visem a promover encontros entre elas e oportunidade de 
terem novas experiências educativas com seus filhos. A construção dessa abordagem 
emocional passa também, e pode se iniciar, por aspectos físicos, como treinamentos para 
mães, por exemplo, em shantala e realização de diversas atividades de pré-natal aos finais 
de semana nas escolas.  

Essa e diversas outras propostas permitem integrar o processo de transformação 
da linha pedagógica por meio de uma apropriação, pela população, dos espaços físicos 
das creches (posteriormente, das escolas) e das metodologias ali presentes também pela 
população do entorno ou usuária de serviços públicos em geral.  

Em síntese, a construção do protagonismo feminino passa pelos processos de 
formação, participação e acolhimento, promovendo a emergência de uma relação justa, 
respeitosa, solidária e democrática entre escola e família, com redução da lógica do 
controle e do consumo para uma relação de compartilhamento e cidadania.  
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Ensino Superior - Autonomia Universitária  

No que diz respeito ao ensino superior o compromisso primordial é com a 
autonomia universitária. Pretende-se uma profunda integração com as universidades 
municipais, especialmente pela via da agência de desenvolvimento, mas por meio de um 
processo de interlocução que respeite a autonomia das universidades.  

Propostas 

Escola Comunidade 

Proposta que dá concretude à diretriz de mesmo nome, em que as unidades 
escolares e seus entornos, a partir da metodologia de programas piloto,  são 
transformadas em núcleos e polos em torno dos quais se estruturam as atividades de 
atendimento prestadas pela  administração pública, com aproveitamento da estrutura 
que já existe nesses espaços e utilização racional e eficiente de recursos humanos e 
financeiros.  

Simultaneamente se insere a unidade escolar em uma relação mais harmônica 
com a comunidade, por meio de uma organização em rede que influencia todo o espaço 
e as estruturas do entorno, mostrando a presença da escola no cotidiano de toda a 
população 

Mini Hortos Comunitários – Escolas Verdes 

Implantação, nas escolas, em um processo que envolve as crianças e a 
comunidade, de hortos (horta, canteiros de plantas medicinais e chás, pomar, e mesmo 
processos de arborização, nas escolas ou entorno).  

Esse processo abre espaço para introdução de temas nas áreas de biologia, 
ciências, matemática (medidas), meio ambiente e ecologia. Na relação com a saúde, 
podem ser inseridas PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), pois têm alto 
conteúdo nutritivo e mudam, gradativamente, a alimentação das crianças e também dos 
pais, quando os alimentos colhidos são levados para casa. Muda-se ainda a relação das 
pessoas com o ambiente, pois uma série de plantas às quais não se dá valor passam a ser 
ressignificadas. Podem ser plantados temperos, como açafrão, gengibre e outros, que 
têm elevados conteúdos medicinais e são de uso livre, em conformidade com a 
Farmacopeia brasileira, publicada pela ANVISA.  

Também se trabalha a atividade física e a integração social. 

Rodas de Chá 

Programa que inclui palestras, trocas de experiências e conversas relacionadas a 
saúde, alimentação saudável. A reunião é organizada em torno de uma atividade em que 
as participantes compartilham, fazem e tomam os chás, de modo a trazer para o concreto 
as discussões teóricas. 
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Gestão Comunitária nas Unidades Escolares (link) 

Espaços de Escuta 

Integração com a área da saúde para construção de espaços, nas escolas, em que 
equipes de psicólogos e pedagogos aliam escuta e acompanhamento dos professores, 
gestores, mães e crianças, trabalhando as relações escolares do ponto de vista dos afetos, 
que regem o processo de formação e sanidade dessas pessoas enquanto indivíduos.  

Esse processo criará uma expertise entre os servidores designados em 
psicopedagogia, psicologia do ensino e problemas de aprendizagem, melhorando sua 
capacidade profissional.  

Nesses mesmos espaços serão disponibilizados atividades terapêuticas e de 
supervisão voltadas especificamente para o pessoal da educação que se interessar.  

Plano de Carreira do Magistério 

Elaboração e aprovação de plano de carreira para o magistério, 
preferencialmente no bojo de um plano geral para o servidor público, mas, se não for 
possível, construído autonomamente.  

Propõe-se que seja baseado em uma carreira única que se inicia com o ingresso 
no cargo de professor assistente, que atua como substituto e assistente de magistério, 
evitando-se a contratação de temporários. A carreira continua com a promoção para 
professor titular, professor coordenador pedagógico e professor diretor-pedagógico.  

Elimina-se, assim, a nomeação para cargos de direção e o ingresso na carreira é 
feito por porta única.  

Esse modelo tem a vantagem de implementar uma carreira real, em que a 
promoção equivale a assunção de novas responsabilidades e atribuições e de valorizar o 
professor que já está no quadro, posto que a esses, especialmente os que já têm uma 
carga horária elevada, a preparação para novos concursos é mais difícil, apesar de terem 
mais experiência e conhecimentos práticos.  

Avaliação do Plano Municipal de Educação  

Análise e avaliação do plano municipal de educação, instituído pela Lei Municipal 
8.300/2015, para vigência até 2025, com vistas à priorização, eventual revisão de alguns 
pontos e transformação em propostas para inclusão no Plano Plurianual de 2022/2025. 

Formação Continuada  

Aprimoramento do programa de formação continuada, com foco em pedagogia, 
filosofia da educação, didática e conteúdos específicos das disciplinas.   
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Atenção a Alunos com Necessidades Específicas 

São seis os grupos de alunos com necessidades específicas, e que exigem 
abordagem técnica específica tanto no que diz respeito à atenção a essas necessidades 
quanto a sua inclusão no processo escolar. As situações mais complexas impõem 
dificuldades relacionais e em todas as áreas de aprendizagem, exigindo abordagem por 
equipe técnica multidisciplinar, acompanhamento próprio, atendimento em instituições 
especializadas, como por exemplo a APAE, outras exigem acompanhamento médico ou 
psicológico e as mais simples podem ser resolvidas no próprio ambiente escolar.  

a) Alunos com transtornos gerais (ou globais) no desenvolvimento, que em geral 
se manifestam até os cinco anos e que se caracterizam por limitações nas 
interações sociais, padrões de comunicação estereotipados e repetitivos e 
interesses e atividades restritas, englobando transtornos do espectro autista, 
psicoses infantis, síndromes de Asperger, Kanner e Rett.   

b) Alunos com deficiência mental, que em geral aparecem antes dos 18 meses e 
que se caracterizam por uma capacidade intelectual geral significativamente 
abaixo dos desvios típicos nos testes de inteligência, ao mesmo tempo em que 
apresentam dificuldades significativas na capacidade adaptativa.  

c) Alunos com transtorno ou distúrbio de aprendizagem, caracterizados por 
alguma disfunção neurológica que interfere nas conexões, de modo que o 
cérebro funciona de forma diferente, não apresentando desfavorecimento 
físico, social ou emocional, mas implicando em dificuldade em adquirir o 

conhecimento da teoria de determinadas matérias. 

d) Alunos com dificuldade de aprendizagem, que apenas possuem formas 
diferentes de aprender, o que pode ter origem cultural, cognitiva ou mesmo 
emocional, e embora possa implicar em consequências a longo prazo, o que 
exige diagnóstico precoce,  podem ser resolvidos no ambiente escolar, 
ressaltando-se a importância da multidisciplinaridade integrada, haja vista 
que se trata de questões psicopedagógicas.  

e) Alunos com doenças crônicas, como diabetes mellitus tipo 1 ou cardiopatias 
congênitas, por exemplo, que não causam interferência direta na capacidade 
de aprendizagem, mas impõem restrições decorrentes do tratamento, de 
prevenção a outros riscos e cuidados como tomada de medicamentos e os 
decorrentes de comorbidades, por exemplo. Em geral são casos esparsos e 
que precisam de um olhar individualizado, não sendo comtemplados pelos 
atendimentos regulares na rede de ensino.  

f) Alunos com altas habilidades ou superdotados, que se caracterizam por 
notável desempenho e elevada potencialidade em termos intelectuais em 
geral; aptidão acadêmica especifica; pensamento criativo ou produtivo; 
capacidade de liderança; talento especial para artes ou capacidade física ou 
psicomotora. Esses alunos dependem de identificação (raramente são 
identificados) e atendimento especializado de acordo com suas 
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peculiaridades, de modo a que possa ser desenvolvido projeto pedagógico 
individual para o desenvolvimento das expressões e talentos em áreas que 
podem ser específicas, como o canto, por exemplo, ou a um conjunto de áreas 
como: criatividade, aptidões acadêmicas e capacidade intelectual. 

Em grande parte, a Prefeitura já oportuniza a satisfação das necessidades desses 
alunos, a partir do trabalho de equipes multidisciplinares nas unidades escolares e por 
meio de convênios com a APAE ou de atendimento paralelo na rede de saúde. Em outros 
casos, especialmente nas duas últimas situações apontadas, as formas de abordagem são 
insuficientes.  

Assim, propomos a constituição de um núcleo especial que estude esses 
fenômenos na rede municipal como um todo, identificando padrões e melhores práticas, 
bem como falhas e insuficiências, e auxilie as equipes das unidades escolares.  

Também é importante um cadastro inicial de alunos que serão matriculados pela 
primeira vez, já por ocasião da matrícula, que permita a imediata identificação de casos 
já diagnosticados, para desenvolvimento de um Projeto de Acompanhamento Especial 
Preliminar, a ser definido pela equipe multidisciplinar e pelos professores a ele 
designados, em conjunto com os pais e com base nas informações e orientações da 
equipe técnica que já acompanha o aluno, e incluindo os aspectos pedagógicos, 
psicológicos, nutricionais, de cuidados com a saúde e outros que se apliquem, de modo 
a possibilitar uma adaptação inicial tranquila e dar segurança à criança e à família.  

Por fim é necessário que se realizem processos de sondagem semestrais, de modo 
a identificar, a partir dos acúmulos do núcleo especial e em conformidade com a própria 
evolução da clientela, situações não constatadas anteriormente, promovendo-se, dessa 
forma, o aprimoramento permanente do programa.  

EJA – Educação de Jovens e Adultos  

Manter e fortalecer o EJA, aprimorando em especial o processo de formação 
continuada dos professores com base em modelos pedagógicos que se baseiem na 
investigação e valorização da realidade do aluno, com maior eficácia e efetividade não 
apenas de sua capacidade de codificação e decodificação de mensagens, mas de 
apreensão de seu conteúdo e da capacidade de interpretar a realidade em que se insere.  

Também é importante redistribuir as salas de EJA presencial, pois com o 
crescimento da cidade houve um afastamento das populações que mais precisam dessa 
modalidade, o que tem dificultado o acesso e causado a falsa impressão de pouca 
demanda.   
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Esporte, Atividade Física e Lazer 

Diagnóstico 

Considerando que as áreas de desporto e lazer e de cultura estão sob a 
responsabilidade de uma única secretaria, foi realizado um diagnóstico único, já exposto 
no tema “Cultura” (link).  

Cenários 

Com as perspectivas de que a queda nominal de arrecadação municipal verificada 
em 2020 não seja recuperada em 2021, e provavelmente também não integralmente até 
2024, há um risco considerável de que as destinações orçamentárias para as áreas da 
cultura e do esporte, mantidos os percentuais recentes, não chegue sequer para manter 
as atividades essenciais (pagamento de funcionários e manutenção de próprios).  

Por outro lado, o setor de eventos, inclusive esportivos, tem sido um dos mais 
afetados pelo isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus. 
Diferentemente da cultura, há restrições mais severas à grande maioria das práticas 
esportivas, o que dificulta a produção de novas formas de atividade, como as online, por 
exemplo, em especial no que diz respeito a práticas coletivas.  

Nesse contexto, é bastante provável que haja impactos, no pós-pandemia, em 
relação à exigência de espaços físicos mais qualificados do ponto de vista da salubridade 
e, principalmente, melhor monitorados e utilizados sob orientação técnica, uma vez que 
diversas práticas preventivas em saúde pública deverão ser aprofundadas, embora não 
seja possível precisar em que níveis isso deve ocorrer. 

Outra tendência que impõe risco decorre da recente decisão do STF de que 
servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral não pode ser mantido no cargo 
em que se aposentou acumulando proventos de aposentadoria e remuneração (AREs 
1234192 e 1250903 – 16/06/2020), o que poderá significar importante redução dos 
quadros técnicos especialmente da área do esporte. 

Diretrizes 

Foco na Lógica Comunitária e no Lazer 

Ainda que o esporte de alto rendimento seja fundamental, no âmbito municipal, 
principalmente se considerado o porte médio da cidade de Franca, o foco principal deve 
ser na formação esportiva básica, estímulo ao desporto e à atividade física comunitária e 
à sua utilização como fonte de lazer, ao lado de outras atividades lúdicas.  

Essa proposta se alinha à melhor qualificação dos espaços públicos e à promoção 
de saúde, também tratadas neste plano. 

Nesse processo, inverte-se a lógica de que apenas alguns são praticantes, 
devendo a família ser convidada a participar, não só a assistir. O esporte, assim 
trabalhado, também se torna um meio de promoção da organização da sociedade nas 
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comunidades locais, que terá autonomia e apoio para organização de eventos, 
competições e mostras de acordo com as suas particularidades.  

O esporte de alto rendimento, nessa dimensão, deverá ser conduzido por 
associações e organizações próprias, inclusive por meio de convênios com a Prefeitura, 
quando for o caso, e de outras formas de apoio, tendo como fim específico, no contexto 
do Município, o de potencializar a ação e incentivar a participação dos mais jovens. 

Mais Foco nos Profissionais do que nas Estruturas 

Há uma visão disseminada de que as práticas esportivas e atividades físicas 
dependem, fundamentalmente, de estruturas materiais. Com isso os recursos municipais 
são destinados à construção de quadras, academias ao ar livre, ginásios, campos e outros 
equipamentos.  

Ainda que isso seja importante, não pode ser sobreposto à valorização dos 
profissionais responsáveis pela promoção dessas atividades. O educador físico e os 
demais profissionais que possam atuar na área (técnicos desportivos, treinadores, 
fisioterapeutas, professores de artes marciais e práticas corporais) é que são capazes de 
adequar as práticas às pessoas, indicar os melhores caminhos, corrigir erros, modular a 
intensidade das práticas.  

Assim, e adicionalmente considerando que viveremos um período de restrições 
orçamentárias severas, em linha com a estratégia de utilização do poder de compra do 
município para estímulo à economia local e com a diretriz de foco na manutenção, nosso 
olhar prioritário será para o desenvolvimento de um projeto de diversificação e 
descentralização de atividades físicas por meio do credenciamento de profissionais, com 
utilização essencialmente das estruturas existentes, incluindo o compartilhamento de 
espaços de escolas e a utilização mais estratégica do transporte coletivo para 
deslocamento dos praticantes a núcleos que exigem maiores especificidades.  

Integração 

O processo de integração da área do esporte e lazer será realizado, no que diz 
respeito a atividades finalísticas, principalmente com as áreas de cultura, envolvendo 
dança, música, outras artes e artesanato; da educação,  por meio de projetos como por 
exemplo de horticultura e com a área da saúde, envolvendo o trabalho de promoção, 
com grupos de caminhada e práticas corporais próprias.  

Os eventos e atividades abertas integrarão a Agenda Única de Atividades, 
coordenada pela área da cultura, sendo objeto de maior divulgação. 

O processo de integração deve ocorrer também no nível intergeracional – embora 
haja atividades específicas para jovens, adultos e para a terceira idade; para outras deve 
ser promovida a lógica de prática entre gerações. Embora em algumas atividades que 
exigem contato físico esse tipo de integração exija preparação dos responsáveis pela 
monitoria, em outras, de natureza mais intelectual (como xadrez), práticas corporais 
(como tai chi chuan) ou competições sem contato (como malha) não há grandes 
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exigências para que ela ocorra, de modo que se pode promovê-la logo no início da gestão 
e ampliá-la com a qualificação apropriada dos espaços públicos.  

Priorização de atividades para a faixa após 14 anos  

Foco especial nessa faixa etária, em especial no público feminino, de modo a 
prevenir a gravidez precoce, envolvimento com drogas e violência e evasão escolar. 

Trabalhar com Organização Local e Projetos Piloto  

As propostas serão implementadas na medida em que cada comunidade ou 
organização esportiva (liga, associação) se organizar para isso. Assim, com base nos níveis 
de organização, serão abertos editais e desenvolvidos projetos piloto de acordo com 
seleção baseada nesse processo de organização e envolvimento das comunidades. Ou 
seja, as comunidades deverão apresentar propostas para implementação em seus 
bairros, evidenciando o nível de organização qualitativa e quantitativamente (número de 
pessoas envolvidas), e esses serão os critérios para seleção dos projetos a serem 
implantados. 

Propostas 

Censo do Esporte e Atividade Física 

Realização do censo municipal do esporte e atividade física, de modo a identificar 
as modalidades praticadas, a quantidade de participantes e os tipos de interesse em cada 
região da cidade. 

Qualificação de Espaços Públicos 

Qualificação de espaços públicos, inclusive e especialmente escolas e seus 
entornos, para uso compartilhado, para a prática de atividades físicas e esportes de 
acordo com as características de cada localidade, por meio do programa de mobiliário 
urbano a ser desenvolvido pela EMDEF. Nessa proposta, foco especial na implantação de 
tabelas de basquete, aspecto de caráter geral.  

Designação e Credenciamento de Profissionais para Orientação de Monitoramento 

 Nos mesmos moldes da proposta relacionada ao credenciamento de profissionais 
para promoção de saúde. 

Estágios Supervisionados em Atividade Física 

Programa de estágios supervisionados para estudantes de cursos técnicos e 
universitários para estímulo e monitoramento de atividades físicas - ex.: pessoas que 
caminham no Poli, poderiam ser orientadas e monitoradas, ter pressão e batimentos 
cardíacos medidos etc. 
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Transporte para o Esporte 

Usar o transporte público de forma mais estratégica para locomoção aos núcleos 
de treinamento e de atividades (estudar a possibilidade de um bilhete gratuito para 
praticantes em seus deslocamentos aos núcleos).  

Centro Municipal Multiuso  

Destinação e adaptação do pavilhão da Francal para que se torne um grande 
centro municipal de cultura e esporte, integrado ao complexo poliesportivo (Centro 
Municipal Multiuso). 

Programação Específica para Crianças e Adolescentes 

Desenvolvimento de uma programação esportiva e de lazer específica para esse 
público, com foco na criação do interesse e habitualidade para o desporto e atividades 
físicas, e que também sensibilize e oriente a sociedade com relação à supremacia do 
caráter integrativo do esporte em relação ao competitivo, especialmente nessas fases, 
integrante da proposta Escola Comunidade. 

Capacitação de Dirigentes Esportivos 

Criação de um programa permanente de capacitação de dirigentes esportivos 
(ligas, clubes, associações), tanto de ordem técnica como administrativa. 

Museu do Basquete 

Fazer o museu do basquete com instrumentos tecnológicos produzidos na própria 
cidade, com valorização dos personagens importantes do basquete local (galeria de 
imagens, fotos em tamanho real e pesquisa de biografia), incluindo também loja com 
venda de artigos e souvenirs, inclusive com resgate de todas as camisas já utilizadas pelas 
equipes francanas (na medida do possível).  

Contrapartida em Repasses 

Estabelecer nos convênios e ajustes congêneres, que a contrapartida do alto 
rendimento envolva a participação de atletas em ações nas escolas e comunidades. 

Fomento às Práticas Comunitárias Organizadas 

Apoio e fomento às práticas e programações que contem com elevado nível de 
envolvimento da comunidade e de participação, com organização e manutenção dos 
espaços, priorização na capacitação de lideranças e dirigentes e ajuda na organização e 
administração dos eventos, em pactuação com as lideranças envolvidas, como por 
exemplo o futebol de várzea.   
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Estímulo ao Pedestrianismo, Ciclismo e Afins 

Ampliação das iniciativas para o estímulo à prática de atividades físicas com base 
no deslocamento não motorizado, nas ruas, parques, equipamentos – ciclismo, corridas, 
caminhadas, entre outros. 
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Saúde 

Diagnóstico 

 

Com base nos indicadores, a área da saúde, no Município de Franca, vem 
apresentando bons resultados. Em grande parte, porque há alguns elementos 
estruturais, em especial no campo do saneamento, que promovem essa situação. São 
exemplos a estação de tratamento de esgotos, inaugurada em 1997, a estrutura e o 
sistema de tratamento de água e o aterro sanitário municipal, em operação desde 2006.  

Por outro lado, é possível identificar que os números do Estado de São Paulo vêm 
evoluindo melhor que os de Franca, tanto que a esperança de vida no Estado ultrapassou 
a do Município. Isso indica que, se as políticas públicas locais seguissem o mesmo padrão 
de evolução médio do Estado, estaríamos melhor. Estamos fazendo menos do que os 
outros municípios do Estado têm feito, na média.  

Então há espaço e necessidade de aprimoramentos na concepção das políticas 
públicas e na gestão da área. 

Cenários 

A pandemia do coronavírus evidenciou a necessidade de um aprimoramento na 
capacidade de reação do sistema de saúde a agravos intensos.  

A doença tem sido tratada como algo excepcionalíssimo, mas na verdade não é 
assim. Se considerarmos apenas os séculos XX e XXI, a varíola matou 300 milhões de 
pessoas no mundo de 1896 até a década de 1980. A gripe espanhola, entre 1917 e 1920, 
infectou 27% da população mundial e matou mais de 35 mil pessoas apenas no Brasil.  
Estima-se que a tuberculose, o “mal do século” (XIX) tenha feito um bilhão de vítimas 
fatais no mundo entre 1850 e 1950. A AIDS, a partir de 1980, matou cerca de 20 milhões 
de pessoas12. Assim, ainda que a competência e a vocação do Município sejam para a 
atenção básica, o risco de novas pandemias é real. E esse risco aumenta de forma 
diretamente proporcional à mobilidade internacional e inter-regional, uma das 
consequências do processo de globalização e avanço da tecnologia. 

 
12 https://www.hypeness.com.br/2020/03/do-coronavirus-a-gripe-espanhola-as-maiores-pandemias-da-
humanidade/ 

Alguns Indicadores

Mortalidade Infantil (2017 - IBGE) 8,8/1000 nascidos vivos (melhor grupo no Estado, de um total de quatro)

Internações por Diarreia (2016 - IBGE) 0,02/1000 habitantes (melhor grupo no Estado, de um total de quatro)

Franca SP Brasil

Esperança de Vida ao Nascer (1991 - ONU) 70,75                                    68,82                                    64,73                                    

Esperança de Vida ao Nascer (2000 - ONU) 73,40                                    72,16                                    68,61                                    

Esperança de Vida ao Nascer (2010 - ONU) 75,50                                    75,69                                    73,94                                    

IDHM - Longevidade (2010 - ONU) 0,842                                    0,845                                    0,816                                    

https://www.hypeness.com.br/2020/03/do-coronavirus-a-gripe-espanhola-as-maiores-pandemias-da-humanidade/
https://www.hypeness.com.br/2020/03/do-coronavirus-a-gripe-espanhola-as-maiores-pandemias-da-humanidade/


 

68 
 

Por isso nossas propostas no campo do aprimoramento dos sistemas de 
inteligência, vigilância e cooperação nacional e internacional em saúde. 

Além disso, a atual pandemia também projeta, no curto prazo, um uma grave crise 
econômica sobre o País, o que afetará os serviços públicos de saúde, na medida em que 
menos pessoas conseguirão manter planos privados e na medida em que as fontes de 
financiamento da Saúde serão afetadas em razão da queda de arrecadação decorrente 
da redução da atividade econômica.  

Não fosse suficiente a pandemia, também a política federal de congelar gastos 
correntes por 20 anos afetará substancialmente o financiamento em saúde e as reformas 
trabalhista e da previdência reduzirão a capacidade de subsistência e de assumir gastos 
das famílias.  

Assim, teremos mais pessoas precisando dos serviços de saúde e menos dinheiro 
para suportar esses serviços. Nesse sentido são as propostas de financiamento integrado 
na área da saúde. 

Sob outra ótica, as reformas trabalhista e da previdência, bem como a 
desestruturação dos sistemas de proteção social e dos trabalhadores, tendem a provocar 
a precarização das condições de trabalho e, simultaneamente, a necessidade de que as 
pessoas trabalhem até uma idade mais avançada. Ou seja, nos próximos anos as pessoas 
deverão trabalhar mais e em condições piores. Por isso nossas propostas na área da 
promoção da saúde. 

 Diretrizes 

Integração 

A partir da Constituição de 1988 a vinculação de recursos orçamentários à área 
da educação, inicialmente, da saúde, e depois, da assistência, bem como o 
aprofundamento da lógica de vinculação de recursos a programas muito específicos, 
ainda que possa ter sido bem intencionada no sentido de garantir financiamento a áreas 
importantes, fomentou uma política de forte segmentação da ação governamental. Os 
órgãos de controle desenvolveram interpretações rigorosas e conservadoras a respeito 
dessas aplicações. Com isso o desenvolvimento da lógica da gestão integrada sofreu 
retrocessos. Cada função de governo é tratada dentro de uma “caixa” própria, o que 
impede o compartilhamento de recursos e a cooperação intragovernamental.  

Agora, dado o cenário econômico que se projeta, a necessidade de recuperar e 
intensificar a lógica da integração entre as diversas áreas da gestão pública vai se tornar 
essencial. Portanto, essa é uma primeira diretriz: a saúde deve se integrar a outras 
políticas – de educação, esporte, cultura, urbanismo, meio-ambiente, desenvolvimento 
econômico, científico e tecnológico e outras. Isso promoverá o melhor aproveitamento 
de recursos financeiros, patrimoniais, tecnológicos e humanos. 
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Informação e Cooperação 

Uma segunda linha de atuação diz respeito à relação do campo da saúde com a 
informação. A Secretaria Municipal de Saúde e os vários equipamentos públicos na área 
produzem, diariamente, uma infinidade de informações que, em grande parte, são 
perdidas. Dados pessoais sobre morbidade e comorbidade são produzidos e 
frequentemente perdidos, raramente sistematizados. A identificação de perfis 
epidemiológicos e relações entre laços familiares e doenças é subutilizada. Se 
considerarmos os hospitais e clínicas privadas há ainda uma quantidade muito maior de 
dados desperdiçados – armazenados em diretórios não conectados, não sistematizados. 
Além disso, há dados produzidos em vários outros setores da administração pública 
direta e indireta, por universidades, cartórios, concessionárias de serviços públicos. Tudo 
isso poderia alimentar uma enorme base de dados que proporcionaria à área da saúde 
acessar e produzir conhecimento sobre a sociedade e sobre os usuários individuais do 
SUS em Franca. Por outro lado, a saúde também produz informações que, 
disponibilizadas e sistematizadas, auxiliariam sobremaneira na formulação de outras 
políticas e na gestão de serviços públicos.  

As universidades aqui instaladas já produziram, estão produzindo e ainda 
produzirão muito material sobre a saúde em Franca, e grande parte disso se perde. A 
Administração Pública poderia utilizar melhor esse conhecimento produzido, fomentar a 
produção de mais conhecimento em sintonia com suas necessidades, desenvolver 
pesquisas próprias, a partir de pesquisas já produzidas. 

No Brasil e no mundo outras cidades com características semelhantes a Franca 
também desenvolvem políticas, cometem equívocos, encontram obstáculos ou 
desenvolvem soluções que nos interessam. A partir de um processo de cooperação 
nacional e internacional poderíamos acessar todo esse conhecimento, juntar com o que 
produzimos, compartilhar e crescer. 

A informação e o conhecimento são recursos essenciais. Dominá-los nos permite 
economizar, evitar reincidir em erros e até aproveitar os erros nossos e de outros para 
produzir políticas públicas de melhor desempenho. Portanto, a segunda diretriz na área 
é a de que saúde se produz com informação, cooperação e inteligência.  

Promoção de Saúde 

Muito se tem discutido acerca de foco em saúde e foco em doença na formulação 
de políticas e sobre promoção de saúde, em que isso se diferencia da prevenção, por 
exemplo. Vamos ilustrar nosso conceito com o seguinte esquema: 

 De modo geral, as políticas 
tradicionais de saúde realizam 
intervenções apenas quando há um 
estado de doença, para retirar as 
pessoas desse estado e devolvê-las a 
um estado de saúde (assistência) ou, 

quando há risco de que o estado de doença se instale, para evitar que as pessoas entrem 
nesse estado (prevenção). Por isso se fala em “foco na doença” (trata-se a doença ou o 

Doença

Saúde

Foco na Saúde                                                              Foco na Doença

Promoção                                    Prevenção                                       Assistência
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paciente doente; previne-se a doença). Originariamente, essa lógica se baseava no fato 
de que, frequentemente, “a doença leva à morte” – assim a luta da saúde era uma luta 
contra a morte. Hoje a luta da saúde não é mais apenas contra a morte, mas também 
pela qualidade de vida. E se “do lado da doença” há um limite (a morte), “do lado da 
saúde” não há. É sempre possível melhorar a qualidade de vida. Por isso se fala em “foco 
na saúde” (promove-se a saúde). 

Por isso é fundamental que haja intervenções que promovam saúde, ou qualidade 
de vida. Como essas intervenções afastam, sempre e cada vez mais, o indivíduo da linha 
da doença, elas tendem a reduzir, no médio e longo prazo, os gastos com assistência. 
Essas intervenções independem da condição de saúde ou de situação de risco. São 
intervenções muito mais baratas e simples do que as necessárias para tratar agravos.  

Observe-se que nessa concepção, essas visões (foco em doença e foco em saúde) 
não são opostas, mas complementares. É necessário que mantenhamos o foco nas áreas 
de assistência e prevenção, mas que criemos um novo foco na área de promoção. 

Com base nesse conceito que estamos adotando, a nossa terceira diretriz é 
implementar e fortalecer ações de promoção de saúde, que envolvem condicionamento 
físico, segurança alimentar, higiene mental e salubridade ambiental, aspectos que elevam 
a qualidade de vida e bem estar das pessoas. Portanto, presume o protagonismo de 
outros profissionais e outras formas de atuação além dos tradicionalmente associados à 
saúde. Exige, em sintonia com as duas diretrizes anteriores, uma profunda interlocução 
com outras áreas, formulação baseada em informações sistematizadas em pesquisas e 
elevado grau de cooperação intra e intergovernamental e com o setor privado. 

Reorganização – Saúde da Família 

O sistema de saúde municipal funciona com base em um processo de construção 
de referências e contrarreferências. Referência é a unidade que, na rede, deve ser 
responsável pelo primeiro atendimento, pelo atendimento básico do usuário do serviço. 
Assim, a referência de atendimento público deve ser a unidade básica de saúde ou a 
unidade de saúde da família de mais fácil acesso ao cidadão. Essas estruturas têm por 
função garantir o atendimento básico, e devem ser as principais “portas de entrada” dos 
serviços de saúde.  Quando há necessidade de serviços de maior especialidade, mais 
complexos, a unidade básica deve encaminhar o paciente para as estruturas apropriadas 
(médicos especialistas, serviços ambulatoriais específicos, internação e outros), com 
todas as informações disponíveis, que poderão ser utilizadas no atendimento (ou seja, 
com as referências do paciente). Depois essas unidades devem devolver o paciente à 
unidade básica com informações sobre os diagnósticos, procedimentos adotados, 
prognósticos, tratamentos e orientações a serem seguidas. Ou seja, há um processo de 
contrarreferência, de devolução das informações da unidade especializada para 
atualização das informações da unidade básica. 

Uma segunda porta de entrada são as unidades de urgência e emergência. 
Funcionam 24 horas por dia, finais de semana, porque se destinam a atender problemas 
agudos, que exigem uma intervenção mais rápida, imediata, profunda. Portanto essas 
unidades são especializadas, não são básicas, mas também funcionam como portas de 
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entrada, porque muitas vezes os pacientes não podem aguardar o encaminhamento; são 
situações mais graves. Evidentemente o fluxo de pessoas nessas unidades deve ser 
limitado ao máximo, uma vez que se a unidade estiver lotada os equipamentos e 
principalmente a equipe de atendimento podem não ser suficientes para a demanda 
toda. 

Ocorre que, em razão dos horários de funcionamento, de filas nas unidades 
básicas e da insuficiência da rede de contrarreferência (a rede especializada), o fluxo de 
pessoas com problemas que deveriam ser atendidos na rede primária é muito elevado 
nos serviços de urgência e emergência. Assim, para o cidadão, a referência, que deveria 
ser a unidade de saúde da família ou a unidade básica, acaba sendo a unidade de 
emergência.  

Isso sobrecarrega o sistema, eleva os níveis de estresse dos servidores desses 
serviços (esse estresse já é naturalmente elevado, porque a rotina envolve situações 
graves e de tensão constante), consome tempo e recursos da urgência e emergência  com 
problemas básicos e consequentemente reduz a resolutividade tanto de um quanto de 
outro, porque nesses casos o paciente não se submete aos protocolos da atenção básica, 
não são registradas adequadamente todas as informações sobre o seu caso e não há um 
acompanhamento regular.  

Portanto, uma quarta diretriz para a área da saúde, é a reorganização do sistema 
de referências e contrarreferências, com o fortalecimento da estratégia de saúde da 
família e das unidades básicas para que se tornem referências efetivas no atendimento 
básico, melhoria das condições de trabalho e liberação das unidades de atendimento em 
urgência e emergência e aprimoramento da rede de atenção especializada. 

Propostas 

Prontuário em Rede 

O acesso a informações sobre os usuários do SUS em Franca, tanto sob o ponto 
de vista do direito do cidadão, quanto do ponto de vista da gestão da saúde e, 
principalmente, da eficiência terapêutica, exige o aprimoramento e a integração dos 
prontuários eletrônicos dos pacientes do SUS.  

Esse prontuário deve conter todas as informações do paciente e poder ser 
acessado a partir de qualquer ponto da rede pública e credenciada. Em um futuro 
momento poderá ser também disponibilizado e atualizado pela rede privada não 
credenciada, pois a área privada atua suplementarmente no SUS, e o compartilhamento 
de dados favorece os dois lados.  

No que diz respeito à eficácia terapêutica, o prontuário eletrônico permite acesso 
ao histórico de consultas, diagnósticos, tratamentos e resultados de exames a que o 
paciente se submeteu, permitindo uma anamnese mais completa e mais rápida, bem 
como a avaliação, pelo profissional de saúde, de hipóteses já testadas.  
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Quanto ao direito do paciente, em qualquer ponto da rede, ou mesmo de sua 
casa, ele poderá acessar seus dados. Recuperar exames, receitas, informações sobre 
diagnóstico, orientações recebidas.  

Com relação à gestão, o registro de exames realizados permite consultá-los, sem 
a necessidade de nova solicitação até determinado prazo. A consulta a diagnóstico e 
prescrições anteriores, bem como à aderência do paciente aos tratamentos são 
informações que podem orientar melhor a conduta do profissional, com base nesse 
histórico. Tais possibilidades produzem economia de tempo e recursos, garantindo 
melhor aproveitamento dos recursos da saúde. 

Também será possível o levantamento de informações para identificação de 
perfis epidemiológicos municipal, regionais, por atividade, sexo ou faixa etária, por 
exemplo, facilitando a formulação de ações em conformidade com esses perfis. 

Todos os acessos têm que ser feitos por alçada, de modo a garantir a privacidade 
do paciente e a disponibilização apenas de informações essenciais a cada situação. 

Trata-se de processo que exige integração com vários outros setores da Prefeitura 
e desenvolvimento de soluções em tecnologia da informação. Por isso é necessário 
conceber essa proposta como uma atividade permanente de aprimoramento do sistema 
de comunicação e tecnologia da informação em saúde, de modo que os resultados sejam 
apresentados de forma permanente. E começar logo. 

Protocolos Automatizados de Atendimento  

Gradativamente se prevê a elaboração e implantação de protocolos de 
atendimento vinculados a determinados procedimentos, encaminhamentos e aos 
prontuários. A primeira forma são protocolos automáticos, acionados quando o 
profissional responsável pelo atendimento informa o procedimento e o CID, de forma 
que as ações e informações nele previstas são solicitadas para preenchimento no 
prontuário do paciente. A segunda forma são questões levantadas pela referência para a 
contrarreferência, de modo que quando o paciente for encaminhado as dúvidas sejam 
registradas e quando ele for devolvido estejam respondidas.  

Essa forma de atuação garantirá padronização de procedimentos e estruturação 
de informações, ganho de tempo (reduz a necessidade de contato pessoal entre 
referência e contrarreferência) e maior qualidade da informação disponível. 

Comunicação em Saúde 

Implantação de um modelo de comunicação via internet, centralizado em 
plataforma única, com interfaces para toda a rede e interfaces de consulta, e estruturado 
em diversos níveis e perfis, atendendo demandas de pacientes, profissionais, 
pesquisadores, servidores e gestores públicos.  

Esse modelo deve ser complementado com periódicos elaborados por perfil de 
atividade (servidores públicos, prestadores credenciados, pacientes por grupo de 
atenção etc.) e por comunicados pessoais relativos aos atendimentos realizados e seus 
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custos, de modo a que o paciente receba informações sobre a quais tratamentos e 
exames se submeteu e qual o preço pago por eles, a fim de que possa conhecer melhor 
o sistema de saúde e participar do processo de fiscalização. 

Saúde na Escola 

A escola, no Cidade Comunidade, assume um papel diferente. Passa a ser um 
equipamento público que não se destina apenas ao ensino formal, mas à promoção da 
educação para toda a comunidade e no seu sentido mais amplo, inclusive de educação 
para a saúde. A relação entre promoção de saúde e educação é muito alta, e programas 
de palestras ou de orientação, capacitação e treinamento de mães, futuras mães, 
crianças, adolescentes, trabalhadores, mulheres e idosos devem integrar profissionais 
das duas áreas, funcionando no espaço qualificado das escolas públicas. 

Da mesma forma, práticas físicas, espaços para atividades de lazer e convivência, 
com viés de promoção de saúde. 

Com isso, a comunidade utilizará os espaços ociosos das escolas públicas 
municipais. Essa utilização deverá ser organizada de modo a estimular relações 
intergeracionais. Tanto esses espaços como seus entornos serão qualificados no processo 
de valorização de espaços públicos. 

Os grupos montados e seus membros terão suas informações registradas no 
sistema de informações da saúde municipal, ficando disponíveis para as referências e 
contrarreferências. 

Moradias para a Terceira Idade 

No processo de integração, as áreas de saúde, assistência, urbanismo e habitação 
são trabalhadas conjuntamente nessa proposta. A população idosa está crescendo, no 
Município (como em todo o país). Paralelamente há um processo de esvaziamento da 
área central da cidade, para fins habitacionais, produzindo grande quantidade de imóveis 
fechados ou ociosos. Essa área é altamente atendida por serviços públicos.  

Estimular a implantação ou instituir, por meio de parcerias, unidades 
habitacionais para esse público, com qualificação dos espaços, incluindo retrofit dos 
imóveis (vários deles com valor arquitetônico), simultaneamente atende a essa demanda 
social e promove a ocupação e qualificação da área central. 

Núcleo Integrado de Promoção de Saúde 

Constituição de um núcleo de servidores municipais das áreas envolvidas (saúde, 
esportes, cultura, educação, meio ambiente, comunicação) para estudos, planejamento 
e proposição de ações na área de promoção de saúde. 
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Integração à Agenda Única 

Atividades de promoção de saúde, orientações e ações preventivas deverão, 
preferencialmente, ser integradas ao calendário geral da administração municipal, por 
meio da Agenda Única de Atividades, ao invés de serem desenvolvidas isoladamente. 

Isso garante um maior afluxo de público, estabelece pontos de referência, 
diversifica a ocorrência de atividades de saúde em sintonia com os demais órgãos da 
administração, reduz os custos de estrutura básica, promove maior integração com as 
áreas de educação, cultura, esporte e lazer. 

Nesse processo a área da saúde passa, também, a participar da formulação desse 
calendário geral, na definição de núcleos de maior interesse para a concentração de 
atividades, periodização, definição de demandas sazonais etc. 

Lian Gong e Tai Chi Chuan 

Lian Gong em 18 Terapias é uma prática corporal chinesa, desenvolvida pelo 
ortopedista chinês Zhuang Yuan Ming a partir da década de 70. “A ginástica enfatiza a 
abordagem do ser humano que interage o corpo e a mente e o integra com a natureza”13. 
Simultaneamente tonifica os músculos, melhora a flexibilidade e o equilíbrio, assim como 
o funcionamento dos órgãos internos, estimula a percepção dos sentidos e trabalha as 
emoções, buscando o prolongamento da vida com qualidade.  

São exercícios simples, que prescindem de qualquer equipamento, e são, 
provavelmente, a primeira experiência mundial de desenvolvimento de uma técnica 
corporal destinada especificamente a funcionar como política pública – seu 
desenvolvimento foi encomendado ao autor pelo governo chinês, a partir da constatação 
de diversas doenças funcionais, que passaram a acometer a população chinesa quando 
se iniciou o atual processo de desenvolvimento daquele país, no final do século XX. 
Percebeu-se, logo no início, quando o objetivo era prevenir e tratar dores no corpo, a 
necessidade de uma abordagem mais ajustada à promoção de saúde, pois  o tratamento 
ambulatorial era eficaz, mas não era duradouro ou definitivo, os pacientes retornavam 
com as queixas de dores.  

Nesse período, boa parte dos chineses deixava as atividades do campo para 
trabalhar nas fábricas e passavam a apresentar maior número de doenças ocupacionais 
semelhantes ao que já acontecia no Ocidente.  

Diversas prefeituras brasileiras têm adotado com sucesso esse programa, sendo 
referência internacional a de Belo Horizonte, que o iniciou em 200714. 

Também o Tai Chi Chuan é uma prática corporal chinesa, que faz parte da Política 
Nacional de Práticas Integrativas, permite atendimento simultâneo a grande número de 
pessoas, fortalecendo vínculos comunitários. Os exercícios são um conjunto de 

 
13 Citação e informações da página da Prefeitura de Belo Horizonte - 
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/promocao-da-saude/lian-gong. 
14 Governo do Prefeito Fernando Pimentel. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/promocao-da-saude/lian-gong
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movimentos suaves, contínuos, progressivos e completos usados para prevenção de 
doenças, manutenção da saúde e estabilização emocional. 

Shantala 

Shantala é uma massagem indiana, feita em bebês, tradicionalmente por suas 
mães, e divulgada no ocidente pelo médico francês Frédérick Leboyer, “pai do 
nascimento sem violência", autor do livro Nascer Sorrindo (1975) que popularizou o 
Parto Leboyer. 

A ideia é capacitar agentes públicas da área da saúde para serem multiplicadoras 
da técnica durante o pré e o pós natal. O objetivo da massagem é fornecer o que é 
fundamental para as crianças: contato, amor, carinho, estabelecendo uma comunicação 
entre mãe e filho, que beneficia a ambos, por meio de um novo relacionamento onde o 
aperfeiçoamento e o cuidado fortalecem o equilíbrio emocional e a segurança, 
aumentam a autoestima e consequentemente a imunidade. 

A Shantala traz diversos benefícios físicos no desenvolvimento da criança, 
contribuindo para o alívio de cólicas, facilitando e regulando o sono, eliminando tensões 
e bloqueios. Ela prolonga as experiências de contato íntimo e completo com a mãe que 
caracterizam a vida intrauterina, e a sensação de proteção e segurança.  

É uma terapia para o bebê e para a mãe. 

Designação e Credenciamento de Profissionais para Atividades de Promoção  

As atividades de promoção de saúde no campo da atividade física, capacitação e 
oficinas em segurança alimentar e higiene mental, intervenções comunitárias para 
formação de hortas e melhorias ambientais exige orientação e monitoramento de 
profissionais qualificados.  

Esse é um aspecto importante, porque a valorização das estruturas tem se 
sobreposto à valorização dos profissionais. Diversas atividades em promoção de saúde, 
se bem planejadas e orientadas, independem de qualquer estrutura mais complexa. Já 
estruturas disponibilizadas, ainda que sejam boas e adequadas, podem não funcionar e 
até causar agravos se não houver orientação adequada para sua utilização. 

A capacitação, habilitação e utilização de profissionais da rede pública, durante a 
jornada normal ou remunerados adicionalmente, quando houver interesse do servidor e 
compatibilidade de horários, e de profissionais selecionados e contratados via 
credenciamento, é uma alternativa que proporciona diversidade de atividades a custos 
baixos. Tais custos, no médio prazo, podem ser ampliados quando houver efetiva redução 
nos valores gastos com assistência. 

Além disso, tal proposta traduz-se em uma possibilidade de renda adicional a 
profissionais de diversas áreas, como educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, 
terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos da área de enfermagem e educação etc.  
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É uma forma simples de integrar promoção de saúde e desenvolvimento 
econômico. 

Programa de Segurança Alimentar 

A fome não é mais o maior problema de subnutrição em regiões como a nossa, 
embora com a crise econômica que o país experimenta desde 2016, agravada pela 
pandemia do coronavírus, ela paire novamente como ameaça real. Mas a questão é que 
a oferta de alimentos, ainda que em excesso, não significa oferta adequada de nutrientes. 
Atualmente a alimentação da sociedade brasileira contém excesso de carboidratos, sal, 
açúcar e aditivos químicos prejudiciais, além de estar, em parte, contaminada por 
agrotóxicos. 

Os índices de mortalidade e morbidade atuais são mais impactados pelo que se 
come do que pela fome. A título de exemplo, de acordo com dados do Ministério da 
Saúde, em 2017 a hipertensão afetava um quarto da população adulta no Brasil, 
provocando trinta e quatro mortes por hora e mais de 302 mil no ano. As principais causas 
estão relacionadas a excessos de açúcar, amidos, gorduras e sal e sedentarismo. 

A pandemia de coronavírus evidenciou de forma mais extremada uma realidade 
que já se conhecia: a necessidade de se manter o sistema imunológico funcionando bem. 
O vírus ataca com maior gravidade e maior índice de mortalidade os pacientes com 
deficiências imunológicas. Tais deficiências decorrem, fundamentalmente, da carência de 
determinadas vitaminas, o que se supre com alimentação rica em frutas, legumes, 
verduras.  

Outros componentes importantes para o equilíbrio do organismo, como 
proteínas, ômega 3, zinco, magnésio e cálcio, por exemplo, em geral podem ser supridos 
por meio de uma alimentação saudável. 

Instituir um conselho e implantar uma política de segurança alimentar, com 
componentes na merenda escolar, na educação alimentar, nas orientações do pré e pós-
natal, no estímulo diferenciado à produção e indústria de alimentos saudáveis, no 
fomento à implantação de hortas comunitárias e residenciais, na distribuição de cestas 
básicas, na arborização de espaços públicos com árvores frutíferas, por exemplo, é 
medida essencial. (link – link – link).  

Credenciamento de Consultórios e Clínicas 

O credenciamento de consultórios e clínicas especializados é uma modalidade de 
contratação que permite à administração pública equilibrar demanda e atendimentos de 
acordo com a realidade econômica e financeira de cada período. Ao credenciar uma 
quantidade razoável de consultórios e clínicas, disponibiliza-se atendimento de nível 
secundário de adequada qualidade e com economia, uma vez que as despesas com 
manutenção de estruturas e equipamentos públicos são reduzidas. Essa redução de 
custos permite uma remuneração mais justa tanto a essa rede credenciada quanto à 
equipe própria de atenção básica e de urgência e emergência. 
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Nessa forma de contratação, a Prefeitura estabelece que tipos de credenciados 
precisará e as condições a serem cumpridas por eles, assim como o preço que se dispõe 
a pagar, com base em valores fixados pelo SUS, acrescidos de possíveis fatores de 
valorização. Os pacientes são encaminhados pelas unidades básicas e de saúde da família 
à rede credenciada, podendo optar pelo prestador. 

Essa alternativa também auxilia na solução da questão de desinteresse de 
profissionais da área de saúde, em especial médicos, em assumir empregos públicos, nos 
quais a exigência de cumprimento de horários rígidos aliada ao valor da remuneração 
tendem a despertar menor interesse do que o trabalho nas instalações privadas. Por 
outro lado, esse modelo ajuda a suprir uma possível capacidade ociosa dos consultórios 
e clínicas.  

É uma maneira de prover serviços essenciais sem instituir equipamentos públicos 
e sem estabelecer despesas de forma permanente. Além disso, dignifica-se o 
atendimento, na medida em que o usuário dos serviços públicos passa a ser atendido em 
estabelecimentos privados credenciados, em condições similares aos particulares.  

Essa proposta se conecta à do prontuário em rede e à dos protocolos de 
atendimento automatizados. 

Credenciamento de Profissionais para Atendimento em Sistema de Home Care 

Frequentemente os atendimentos residenciais (home care) são mais eficazes do 
que os prestados na rede ambulatorial e hospitalar, pois em diversas situações há pouca 
dependência de insumos controlados ou de equipamentos caros e de difícil 
movimentação e, simultaneamente, pode haver uma dificuldade de locomoção para o 
paciente, em casos de lesões que exigem repouso, pacientes idosos ou com limitações 
físicas ou emocionais que dificultam esse deslocamento.  

Esse tipo de atendimento é especialmente válido em atendimentos mais simples 
de enfermagem e fisioterapia, apresentando excelentes resultados e favorecendo os 
vínculos entre profissionais e pacientes. Além disso pode haver flexibilidade de horário, 
não sendo necessário o atendimento nos horários de funcionamento das unidades de 
saúde, mas de acordo com a conveniência do paciente e de sua família.  

Por outro lado os custos com o atendimento domiciliar tendem a ser bem mais 
reduzidos, pois não se movimenta a estrutura ambulatorial, que é mais complexa e 
onerosa, reduzindo-se a demanda de serviços nessas unidades.  

Do ponto de vista da gestão dos custos a viabilidade está no dimensionamento 
das prestações de serviços em conformidade com a demanda efetiva (só são pagos os 
serviços efetivamente prestados, não havendo, assim, custos fixos) e com a capacidade 
da Administração (é possível fazer uma gestão de prioridades). 

Por fim, trata-se de uma oportunidade de renda adicional para profissionais 
habilitados. 
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Credenciamento de Hospitais 

A pandemia do coronavírus evidenciou a necessidade de fortalecimento da 
unicidade do SUS – ou seja, o SUS é um sistema único, no qual a rede privada atua 
suplementarmente. Nesse sentido, o credenciamento dos hospitais privados que 
funcionam em Franca (São Joaquim e São Francisco) é um movimento importante no 
processo de integração de toda a rede assistencial e de fortalecimento do SUS em Franca. 
Isso aproximará as formas de trabalho, permitirá aos estabelecimentos privados atuarem 
em sintonia e conformidade com as necessidades da área pública e a esta a assimilação 
de tecnologias, métodos e soluções típicas daqueles. 

Assim, de acordo com a disponibilidade e interesse dessas instituições, poderão 
ser credenciados serviços específicos, com base nas demandas do Município. 

Integração Saúde – Público-Privado 

Realizar a interlocução e promover ações de associação entre agentes privados e 
agentes públicos que atuam na área da saúde, de modo a viabilizar a adoção de soluções 
conjuntas que, isoladamente, seriam onerosas ou inviáveis.  

Nesse processo a formatação jurídica deve ser discutida entre administração 
Pública e agentes privados que manifestarem interesse em aderir ao processo.  

Um exemplo é o teste do pezinho, que é um exame obrigatório para todos os 
recém-nascidos, e gratuito na rede pública de saúde, e que tem por objetivo diagnosticar 
precocemente uma série de doenças. Em Franca é realizado nos hospitais privados da 
cidade, na Santa Casa, que atende o SUS, por laboratórios particulares, credenciados pela 
Prefeitura. A questão é que há países em que esse teste detecta mais de 50 doenças 
graves, enquanto que no Brasil são apenas seis. Tanto as instituições privadas quanto as 
públicas sabem disso, mas a ampliação dependeria da troca dos equipamentos, que é 
muito cara15. Entretanto, se a Administração Municipal coordenar o processo, pode-se 
viabilizar a aquisição dos equipamentos para uso de toda a rede pública e privada, com 
economia e ganhos de qualidade para todos os agentes e para a população.  

Esse é um exemplo de muitas ações que podem ser desenvolvidas com essa 
lógica.  

Fortalecimento da Atenção Básica e Ampliação da Estratégia de Saúde da Família 

Em compasso com a diretriz de reorganização do sistema, o principal modelo a 
ser fortalecido é o de estratégia da saúde da família. Sendo a principal referência e 
principal porta de entrada do sistema, é necessário que haja melhoria das condições 
objetivas de trabalho dos profissionais que atuam nesse setor, com reforço dos quadros, 
em especial dos agentes de saúde da família. Esse quadro de servidores, dada sua 
natureza, precisa de tratamento específico no plano de carreiras dos servidores públicos, 
pois, nos termos em que a política nacional está (ainda) proposta, e em que propomos a 

 
15 http://www.sjpmg.org.br/2019/08/jornalista-lidera-campanha-pela-ampliacao-do-teste-do-pezinho-
assine-a-peticao/  

http://www.sjpmg.org.br/2019/08/jornalista-lidera-campanha-pela-ampliacao-do-teste-do-pezinho-assine-a-peticao/
http://www.sjpmg.org.br/2019/08/jornalista-lidera-campanha-pela-ampliacao-do-teste-do-pezinho-assine-a-peticao/
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política municipal, trata-se de carreira de estado, com papel estratégico na execução da 
política de saúde. Esse é mais um papel cuja importância a pandemia do coronavírus veio 
ressaltar. 

Paralelamente, é necessário que se ampliem os horários de atendimento dessas 
unidades, bem como das unidades básicas, porque grande parte da não aderência dos 
pacientes ao modelo de referência e aos próprios tratamentos decorre do horário de 
funcionamento. O trabalhador normal tem dificuldades em frequentar a unidade de 
saúde no horário comercial, porque é o horário em que trabalha, correndo riscos 
profissionais inerentes à condição de assalariado em caso de ausências. Por isso, recorre 
frequentemente às unidades de urgência, que ficam abertas fora do horário comercial. 
Essas unidades, todavia, não estão organizadas para o acompanhamento dos casos 
crônicos e duradouros. Por isso, operam com baixa resolutividade nesse perfil de 
atendimento, que além de tudo sobrecarrega esses equipamentos. A ampliação do 
horário de funcionamento para até as 20h00 ou 21h00 pode ser suficiente para ampliar 
a vinculação dos trabalhadores, e consequentemente de suas famílias, a essas unidades, 
tornando-as referências efetivas, e não apenas formais.  

Por fim, pretende-se ampliar o alcance territorial da estratégia de saúde da família 
e fortalecê-la por meio da integração com as propostas da Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS. 

Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes 

Desenvolvimento de programa específico de capacitação profissional, elaboração 
de calendário anual de atividades, com priorização na efetivação dos prontuários em rede 
e da automatização de protocolos para as peculiaridades desse grupo.  

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

Implantação gradativa dessa política, por meio de capacitação de profissionais da 
rede e de credenciamento de médicos e outros terapeutas. Essa política “atende, 
sobretudo, à necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências 
que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados, entre 
as quais se destacam aquelas no âmbito da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, 
da homeopatia, da fitoterapia”16 e outras linhas.  

A atuação se dá especialmente nos campos da prevenção de agravos e da 
promoção, manutenção e recuperação da saúde baseada em modelo de atenção 
humanizada, centrada na integralidade do indivíduo, e contribui para a redução de custos 
e para o fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS. 

 
16http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares
_2ed.pdf 
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Farmácias Vivas 

 Conceito que conversa com agricultura familiar e poder de compra – produção de 
plantas medicinais para fornecimento ao SUS em compatibilidade com a Política Nacional 
de Práticas Integrativas. Envolve processo de qualificação dos agricultores.  

Saúde Mental  

O programa de atendimento em saúde mental, no Município, é de importância 
central, pois tem, ou pelo menos deveria ter, objetivos e resultados tanto nas esferas da 
promoção quanto da prevenção e da assistência em saúde, e pressupõe uma 
reorganização gradual do sistema, com aproveitamento do mesmo número de 
profissionais atualmente em ação, para atuação em seis frentes permanentes e uma 
temporária:  

1. Grupos de Acolhimento – é um processo de atendimento inicial, em grupos 
permanentes e abertos (os participantes do grupo é que variam), divididos 
conforme as características e o perfil dos pacientes (por exemplo, grupo para 
atendimento a usuários de drogas, tentativa de suicídio, adolescentes, psicóticos 
e outros). Esse atendimento é feito por equipe multidisciplinar e tem como 
objetivo garantir que os pacientes não permaneçam em filas de espera, 
aguardando o atendimento definitivo. Aí são feitas as abordagens iniciais, 
triagens, análises de necessidades mais imediatas e identificação do melhor 
atendimento possível, em face das opções terapêuticas disponíveis. Esse modelo 
já existe na saúde pública municipal, e deve ser aprimorado. 

Embora seja um atendimento de curta duração, pode se estender, conforme o 
caso, até que surja uma vaga em atendimento definitivo, e proporciona 
assistência imediata, o que reduz significativamente o agravamento das situações.  

2. Atendimento Básico – atendimento em grupos fechados ou, excepcionalmente, 
individual, prestado por psicólogos nas unidades básicas e destinados a casos que 
envolvem menor complexidade. Esse tipo de atendimento já é prestado na rede 
municipal, devendo ser aprimorado de modo a ampliar o atendimento em grupo 
e reduzir o individual, que deve ser utilizado apenas no atendimento 
especializado, se necessário.  

Deve ser complementado por oficinas de terapia ocupacional, consciência 
corporal, atividades físicas e outras que auxiliem na recuperação do paciente.  

3. Atendimento Especializado - atendimento preferencialmente em grupos 
fechados ou, em casos onde houver a indicação específica, individual, prestado 
por equipe de especialistas, em equipamentos públicos ou terceirizados 
especializados (como por exemplo o CAPS, voltado para o atendimento em 
alcoolismo e drogadição, o Ambulatório de Saúde Mental Infantil e o Centro de 
Testagem e Aconselhamento em Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS). 
Eventualmente podem ser prestados em espaços não especializados, quando a 
estrutura não depender de elementos especiais, de modo a se descentralizar o 
acesso.  
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Esse tipo de atendimento também já é prestado na rede municipal, mas é restrito 
a poucas especialidades, de modo que, se possível, deve ser ampliado.  

Baseia-se em projeto terapêutico específico para cada paciente e pode ser 
complementado por oficinas de terapia ocupacional, consciência corporal, 
atividades físicas e outras que auxiliem na recuperação.  

4. Psicoterapia comunitária - Trata-se de proposta a ser implantada, e que consiste 
em atendimento grupal com foco na alteridade, ou seja, na visão de que as 
pessoas em sofrimento psíquico podem refletir sobre suas dificuldades, se 
fortalecer internamente, se reconhecer como capazes de superar e efetivamente 
superar as dificuldades emocionais a partir do processo de reconhecimento do 
outro (alter), no grupo, e de seu reconhecimento pelo grupo. 

Assim, o foco é no processo de identificação do “eu” com o “outro”. 

Esse trabalho produz também a aquisição do sentimento de pertencimento, pois 
frequentemente o sofrimento emocional tem relação com a sensação de estar 
sozinho, de não pertencer a nenhuma comunidade. E esse sentimento de 
pertencimento é uma característica básica da natureza humana, que, se não 
reconhecida, produz o desequilíbrio, podendo levar inclusive à depressão. 

Outro aspecto da alteridade é em sua oposição à lógica da autoridade, centrada 
na figura do terapeuta, que em princípio escolheria a abordagem do tema mais 
prioritário colocado pelos pacientes ou pelo grupo. Aqui, os temas são colocados 
pelos participantes e submetidos a decisão do grupo sobre qual ou quais 
elementos serão trabalhados em cada sessão. Assim, por exemplo, se uma 
paciente traz uma questão que a incomoda relacionada ao suicídio, o grupo a 
pondera em relação a outras que estão sendo colocadas, em relação ao que já foi 
trabalhado em sessões anteriores e decide por votação se aquele aspecto será ou 
não abordado naquela seção. Entretanto, ainda que aquele aspecto não seja 
abordado especificamente na seção, já foi trabalhado inicialmente pelo processo 
de exposição e priorização e também será considerado, naturalmente, nas 
conexões que guardar com outros temas que forem trabalhados no dia.  

O atendimento é realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar e em 
geral utiliza-se a música como ferramenta que facilita a expressão dos 
sentimentos. Os grupos são trabalhados para se absterem de julgamentos.  

Com isso, cresce a compreensão dos processos de sofrimento psíquico, fortalece-
se a noção de que esses problemas decorrem e podem ser solucionados a partir 
do coletivo, reforçam-se os laços de confiança entre os membros do grupo e da 
comunidade. 

5. Orientações em Psicopatologias Sociais. Trata-se, também , de proposta a ser 
implantada e, diferentemente das anteriores, não se trata de atendimentos 
propriamente ditos, mas da constituição de núcleos de profissionais do Município 
que estudem os processos que produzem sofrimento emocional de forma 
generalizada, em especial decorrentes do modo de vida da sociedade ou de 
grupos específicos e proponham a inserção de conteúdos em outras políticas 



 

82 
 

públicas que intervenham de modo a prevenir e evitar os problemas decorrentes 
desse sofrimento.  
 
Com exemplo, destacam-se os problemas relacionados ao aumento dos índices 
de suicídio e tentativa, principalmente entre jovens e adolescentes; o aumento 
de processos depressivos; o consumo excessivo de álcool e outras drogas; os atos 
e práticas de violência doméstica com causas emocionais.  
 
A partir das pesquisas e análises os núcleos proporão conteúdos e abordagens a 
serem utilizados nas demais áreas da saúde e nas áreas da educação, da cultura, 
do esporte, da segurança, da comunicação e outras, tanto na esfera pública 
quanto na privada, e que possibilitem gradativo aumento da compreensão dos 
processos sociais que prejudicam a saúde mental e como lidar com eles.  
 

6. Supervisão para Profissionais do Município. A supervisão clínica é um processo no 
qual profissionais especificamente qualificados e já experientes auxiliam e 
orientam outros profissionais quanto à abordagem em casos mais complexos, 
trabalhando as dificuldades técnicas e os receios enfrentados no atendimento.  
 
A supervisão pode ser em grupo ou individual, presencial ou online e previne o 
isolamento e promove o enriquecimento profissional, por meio do 
compartilhamento de dificuldades, medos, dúvidas, anseios relacionados à 
prática clínica e aos casos sob acompanhamento e favorece o olhar do profissional 
para si mesmo e para a relação que estabelece com o paciente.  
 
No caso da Prefeitura a supervisão será implantada, em bases a serem definidas 
junto aos servidores, por meio de um processo de recrutamento, seleção e 
capacitação dos profissionais da Prefeitura que constituirão uma pequena rede 
para atendimento dos demais colegas, utilizando-se de parte da jornada de 
trabalho.  
 

A. Transição para o pós-pandemia. Trata-se de uma frente temporária, a ser 
coordenada por profissionais da área de saúde mental, que passará por um 
processo breve de capacitação, e que estudará e orientará o processo de retorno 
às atividades de atendimento da Prefeitura na fase que suceder à pandemia de 
coronavírus. Os profissionais dessa frente também prestarão orientações em 
casos específicos.  
 
Essa frente é necessária tendo em vista que o isolamento social provoca diversas 
consequências emocionais com impactos nas relações interpessoais, tanto para 
profissionais do Município como para o público atendido (como as professoras e 
professores, por exemplo, que enfrentarão um retorno após longa fase de 
isolamento, e deverão compatibilizar, no ambiente da sala de aula, dinâmicas 
familiares distintas e complexas). 
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Programa de Atenção a Usuários de Drogas 

Esse atendimento inclui não apenas os usuários, mas também os familiares que 
procuram o sistema, tanto em razão das dificuldades e sofrimentos a que estão expostos 
em pelo convívio quanto em razão de se constituírem, na prática, em certa medida, como 
coterapeutas,  o que exige orientações sobre as formas mais viáveis de abordagem.  

Além dos atendimentos, propriamente ditos, o programa deve disponibilizar 
orientações genéricas, capacitações e consultoria em casos específicos às áreas de 
recursos humanos de empresas e outras organizações e, nesse sentido, manter também 
um foco específico voltado para a própria Administração Municipal.  

Propõe-se, de maneira mais específica, o fortalecimento do Centro de Atenção 
Psicossocial em Alcoolismo e Drogadição (CAPS-AD) e a capacitação de profissionais da 
rede de modo a possibilitar aprimoramento do atendimento básico e eventual 
descentralização do atendimento especializado (núcleos regionais).  

É essencial que esse atendimento se integre à estratégia de saúde da família e 
que o horário de atendimento seja prolongado pelo menos até às 21h00, pois 
atualmente, quando o paciente começa a se recuperar e consegue voltar para a rotina 
de trabalho, não dispõe de tempo para ser atendido no horário comercial, e não tem a 
opção de ser atendido após esse horário, incidindo em recaídas e sobrecarregando, 
inclusive, a rede de urgência e emergência. Com a redução do número de recaídas pode-
se conseguir, gradativamente, a redução do número de atendimentos. 

A questão do uso abusivo e sem controle de álcool e drogas deve ser 
compreendida como de ordem híbrida entre as áreas social (tanto pelas consequências 
sociais quanto pela forma de exploração comercial da dependência), de saúde (pelos 
agravos e custos de tratamento que envolve) e de segurança (em razão do envolvimento 
do tráfico com o crime organizado e da violência produzida, não apenas pelo tráfico como 
também no âmbito doméstico e no trânsito). Portanto, propõe-se a articulação em rede 
do programa de atenção, entre órgãos e esferas diversas de governo e sociedade civil, 
inclusive empresas, por meio de protocolos pactuados que indiquem procedimentos a 
serem adotados em termos de atendimento, encaminhamentos e interlocução (órgãos 
municipais nas áreas de saúde, atenção social, educação, segurança, administração, 
cultura e esporte,  Poder Judiciário e Ministério Público estaduais, polícias Militar e Civil, 
empresários de bares e restaurantes, empregadores em geral, entre vários outros 
segmentos).  

Cadastro de Animais Domésticos 

Desenvolvimento e disponibilização de programa de tecnologia da informação 
para cadastro de cães e gatos e dos proprietários, a ser operado por órgãos públicos e 
estabelecimentos privados que atuem em áreas afins.  

O cadastro deverá conter o código de identificação do animal, que será nele 
incorporado por  chip, tatuagem, coleira ou outro processo disponível; dados sobre as 
caraterísticas do animal, como raça, cor e porte; vacinas e principais doenças e dados dos 
proprietários, como nome, documento de identificação, endereço,  e telefone.  
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O programa de cadastro será instalado em servidor do Município e operado pelos 
usuários credenciados, com diferentes níveis de acesso. Por exemplo, para o público em 
geral, pode ser permitido acesso a consulta ou alteração de alguns dados dos animais 
cadastrados em seu nome; para clínicas credenciadas, serão liberadas consultas e 
atualização de dados sobre vacinação e óbitos; para a vigilância sanitária municipal, 
acesso a consultas e relatórios.   

A partir desse cadastro, qualquer animal perdido poderá ser levado a um 
estabelecimento credenciado, sendo possível a localização e contato com os donos, que 
também poderão consultá-lo e verificar se o animal foi entregue em algum 
estabelecimento credenciado.  

Quando levado a veterinário, será possível consultar as vacinas registradas, 
mesmo que outro veterinário as tenha aplicado.  

As vigilâncias sanitária e epidemiológica também poderão consultar o cadastro e 
extrair relatórios de interesse em zoonoses, como por exemplo animais de determinada 
região que constam sem vacinação antirrábica. 

Programa Integrado de Posse Consciente de Animais 

Programa integrado entre as áreas da Saúde, Educação, Organização Social, Meio 
Ambiente e Cultura, que orienta o público sobre a posse consciente, baseada em 
princípios de respeito, de higiene e prevenção de saúde, de cidadania, de urbanidade e 
de equilíbrio. 

Por meio de atividades em escolas, palestras e exposições em eventos, centros 
comunitários e outras entidades congêneres, propõe-se a educação de crianças e a 
orientação a jovens e adultos no que diz respeito à adequada posse de animais, 
envolvendo, no caso das crianças, principalmente as questões ligadas ao respeito e ao 
amor aos animais e à natureza, desenvolvendo assim não apenas esses, mas valores 
humanistas em geral.  

No caso de adultos serão trabalhadas, também, informações sobre zoonoses, 
riscos e prevenção relacionados a transmissão de doenças e acidentes com animais, 
vacinação essencial. Também serão objeto de atenção questões relacionadas à 
microeconomia doméstica e à necessidade de castração de animais de modo a evitar 
problemas dessa natureza, assim como de saúde, decorrentes da proliferação 
descontrolada.  

Por fim, também será trabalhada a questão da cidadania, no sentido de que o 
senso de comunidade presume que cada um assuma suas responsabilidades, de modo a 
não onerar os demais e a sociedade como um todo, prevenindo-se o abandono de 
animais, que ocorre em prejuízo de toda a sociedade (quando não são adotados) ou que 
sobrecarrega excessivamente algumas pessoas que acabam por cuidar de muitos 
animais, algumas vezes sem terem condições econômicas para tal.  

Credenciamento de Clínicas Veterinárias 

Programa de credenciamento de clínicas com faixas de atuação conforme o 
interesse dos proprietários. O estabelecimento pode apenas operar o cadastro de 
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animais ou participar também de programa de vacinação antirrábica ou do programa de 
castração.  

Castração de Animais Domésticos 

Retomada do programa de castração de animais por meio de clínicas 
credenciadas ou entidades conveniadas, com preços subsidiados para proprietários de 
baixa renda, de acordo com a capacidade de pagamento, de modo a controlar a 
população de animais na cidade, reduzir os índices de abandono e os riscos de zoonoses. 

Vacinação antirrábica 

Retomada do programa de vacinação antirrábica por meio de clínicas veterinárias 
credenciadas. Nesse programa, a Prefeitura oferece os insumos (vacina, desinfetante, 
seringa e álcool) e as clínicas que se interessarem em participar do programa oferecem o 
serviço de vacinação.  

Isso permite que o calendário de vacinação seja realizado não apenas durante a 
campanha anual, mas também em outras épocas. Para as clínicas há interesse em receber 
essa clientela, estabelecendo um contato a partir do qual pode se construir uma relação 
comercial.  

Programa de adoção de animais domésticos 

Vinculado ao cadastro municipal, manutenção de um banco de dados de animais 
disponíveis para adoção, estejam eles em posse de famílias, de entidades ou no próprio 
canil municipal.  

Ambulatório veterinário no Canil Municipal 

Organização de um ambulatório para atendimento de animais domésticos, no 
canil municipal, capaz de proporcionar atendimentos mais urgentes e de menor 
complexidade, de modo a reduzir o sofrimento animal e o risco de disseminação de 
doenças em razão do agravamento das condições de saúde. 

Vigilância em Saúde 

Fortalecer a política de vigilância sanitária municipal como fiscalização  voltada 
essencialmente para a orientação e agregação de valor para o fiscalizado, emitindo os 
certificados de fiscalização com os resultados de avaliações qualitativas, de modo que o 
fiscalizado bem avaliado tenha nas certificações um histórico de seu processo, podendo 
inclusive usar isso como forma de valorização de sua marca. Esses históricos também 
seriam mantidos à disposição da comunidade, para consulta. São processos que 
promovem maior garantia da qualidade dos alimentos consumidos em Franca. 
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Cidade Produtiva e Fraterna 

De acordo com o modelo econômico brasileiro, que consagra, já no artigo 1º da 
Constituição Federal, a livre iniciativa como um dos valores fundamentais da República, 
o papel do Estado na economia não envolve o processo de planificação ou de intervenção 
na atividade privada, salvo nos casos em que isso se destine à proteção dos demais 
valores igualmente protegidos – a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 
o trabalho e o pluralismo político, todos previstos no mesmo artigo 1º.  

Uma orientação de como deve agir o Estado na proteção desses valores, em caso 
de colisão de interesses, deve ser buscada no artigo 3º da Constituição, nos objetivos de 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; de se promover o desenvolvimento 
nacional; o de erradicação da pobreza e da marginalização e de redução das 
desigualdades sociais e regionais e o de se promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Assim a atividade econômica deve ser regulamentada, por exemplo, de modo a 
garantir que, havendo conflito entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 
sejam vedadas as formas de trabalho que atentem contra a dignidade humana, que 
promovam desigualdades sociais, que possibilitem discriminação em razão de sexo e cor.  

No âmbito municipal a atuação estatal sobre a atividade econômica, de modo 
mais amplo, é bem mais restrita, compatível com o ordenamento jurídico que estabelece 
esferas de competência. Isso é necessário de modo a que se garanta uma linha de 
atuação coerente a nível nacional. Assim, a atuação, a nível legislativo, não envolve 
regulação da economia, exceto no que disser respeito a questões bem delimitadas como 
de interesse local (artigo 30 – I).  

Apesar dessa limitação, é obrigação constitucional dos municípios, uma vez que 
integra uma “união indissolúvel” com os demais entes federativos (artigo 1º), proteger e 
promover todos os valores do artigo 1º e buscar todos os objetivos do 3º. E, por simetria, 
garantir ainda o desenvolvimento municipal (o que está determinado de forma expressa 
no artigo 1º-A da Lei Orgânica).  

Como esses valores e objetivos guardam estreita relação com a questão 
econômica, e como não cabe aos municípios uma ação intervencionista na economia, 
cabe ao poder local observá-los nas seguintes formas de atuação: 

1. Como articulador econômico (e não como interventor) – embora não se viva, 
aqui, sob uma economia planificada, deve-se ter clareza de que planificação é 
diferente de planejamento. E não há outro ator em condições melhores do 
que o município de promover a interlocução entre os diversos agentes 
econômicos que atuam em seu território com vistas a planejar sua atuação 
integrada e em busca do “bem de todos”.  

Assim, não cabe ao Município interferir sobre a concorrência a que estão 
sujeitos os agentes de mercado (competitividade concorrencial), mas lhe 
cabe, de modo a promover o desenvolvimento municipal, reduzir a pobreza e 
potencializar o trabalho e a livre iniciativa, estabelecer laços e processos que 
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promovam a capacidade institucional dos agentes econômicos baseados em 
seu território (competitividade institucional).  

Isso porque são a produção, o comércio e a prestação de serviços que geram 
renda e desenvolvimento. Em um momento de queda da atividade econômica 
como o que estamos atravessando, essa interlocução entre  os trabalhadores, 
incluídos empresários, empregados, empreendedores autônomos e famílias, 
pode ser um diferencial significativo em favor da economia local. 

Esse é um caminho por meio do qual pretendemos iniciar um processo de 
aumento da complexidade econômica em Franca, melhorando nossa 
produtividade e competitividade. 

2. Por meio de sua atuação no mercado (e não sobre o mercado) – o poder 
público firma ou mantém diversos contratos e outras formas de relação de 
natureza econômica anualmente. Contrata e paga servidores públicos; 
compra gêneros alimentícios para a merenda; mantém relação com 
prestadores de serviço de coleta de lixo; concede a execução dos serviços 
públicos de água, entre inúmeros outros. 

Em todas essas relações, ao procurar a melhor forma de fazer negócios, o 
município deve se preocupar não só com o preço dos produtos e serviços, mas 
com todos aqueles valores e objetivos que está obrigado constitucionalmente 
a observar.  

Assim, exemplificativamente, não é adequado firmar contratos cujas 
condições imponham exploração indevida do trabalhador; que firam o 
princípio da livre concorrência entre agentes econômicos (artigo 170 – IV – 
CF), estabelecendo monopólios e, na medida do possível, os negócios 
mantidos pela cidade devem conter dispositivos que visem à garantia do 
desenvolvimento local. O município pode utilizar o seu poder de modo a 
estimular a implantação de projetos de desenvolvimento local propostos no 
processo de articulação econômica. 

3. No exercício de suas competências constitucionais, previstas no artigo 30 da 
Constituição, e que envolvem em essência legislar sobre assuntos de interesse 
local (o que tratamos no macro programa Cidade Justa e Segura), organizar e 
prestar os serviços públicos necessários em seu território.  

Nesse sentido, um município muito burocrático, muito complexo, que 
dificulte o exercício da livre iniciativa, tende a se desenvolver menos, de modo 
que há uma profunda conexão entre o processo legislativo e a política de 
desenvolvimento econômico.  

Aqui o conceito de desenvolvimento é importante – o que se busca é o 
desenvolvimento sustentável, que se caracteriza pelo equilíbrio entre as 
variáveis ecológica, social e econômica, representado na imagem abaixo: 
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17 

Também o conceito de livre iniciativa é fundamental. Em geral, entende-se 
como livre iniciativa o direito dos grandes agentes de mercado de explorarem 
atividades econômicas. E aí, acaba-se por organizar um estado que protege 
essa livre iniciativa. Ou seja, um estado que protege, em última análise, os 
interesses dos grandes agentes de mercado – atualmente, em especial as 
instituições financeiras.  

Mas não é isso - a livre iniciativa é considerada um valor social ao lado do 
trabalho, na nossa Constituição. Assim, no âmbito local, a prioridade é a 
proteção da livre iniciativa e do trabalho dos agentes locais. Não pode haver 
entraves desmesurados para uma pessoa simples construir sua casa, para um 
ambulante trabalhar – isso ofende a livre iniciativa. O mesmo se aplica à 
atividade empresarial. As regras devem ser claras, simples, e impedir, 
exclusivamente, o que prejudica o conjunto da sociedade.  

E, em linha com o que já discutimos acima, sobre atuação no mercado, toda a 
prestação de serviços públicos deve, na medida do possível, também gerar 
complexidade e ter foco no desenvolvimento local.  

O objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais tem por 
fundamento a ideia de que o Estado deve trabalhar para todos, de modo que a 
desigualdade que se pretende reduzir é a desigualdade produzida pelo próprio Estado, 
artificialmente. Mas contrariando essa lógica, frequentemente se defende que a redução 
das desigualdades visa a prejudicar os que mais se esforçam, os que mais trabalham. 
Entretanto, esse discurso nasce, sempre, dos que são beneficiados pela proteção estatal 
– grandes agentes econômicos do mercado, em especial os financeiros.  

Assim, quando o Estado protege bancos, grandes operadoras de saúde, grandes 
laboratórios farmacêuticos, grandes aplicadores na bolsa e grandes especuladores 
imobiliários, está prejudicando não apenas os pobres e os empregados, mas todos os 
que, de alguma forma, dependem do trabalho para viver. Esses benefícios protecionistas 
ocorrem em prejuízo tanto do empresário quanto do operário que precisa de 
financiamento; tanto do médico quanto do paciente que são explorados pelas grandes 
operadoras; tanto do dono da farmácia quanto do farmacêutico e do cidadão que 
dependem dos medicamentos e assim por diante.  

 
17 Fonte: www.wikipedia.org. 
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Portanto a ideia de redução das desigualdades diz respeito a agir na economia de 
modo a inverter esse processo, protegido pelo Estado, de concentração exagerada de 
renda e riqueza em pouquíssimos agentes.  

De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% foi parar nas mãos do 1% 
mais rico do planeta. Enquanto isso, a metade mais pobre da população global 
– 3,7 bilhões de pessoas – não ficou com nada. O dado faz parte do relatório 
“Recompensem o trabalho, não a riqueza”, lançado pela Oxfam às vésperas 
do encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça (...). 

• O Brasil tem hoje cinco bilionários com patrimônio equivalente ao da 
metade mais pobre da população brasileira.18 

É um equívoco achar que todos os discursos em favor da redução da desigualdade 
se traduzem em retirar das pessoas o fruto de seu trabalho e redistribuí-lo de acordo com 
algum critério governamental ou partidário.   

A verdade é que em uma cidade muito desigual acaba-se por distribuir mais a 
miséria do que a riqueza, que tende a se concentrar cada vez mais. Uma cidade que busca 
a redução das desigualdades promove mais oportunidades e maior giro de renda, 
impactando positivamente não só a vida dos mais pobres e dos desempregados, mas 
também a da classe média, a de todos os trabalhadores. 

A redução da desigualdade não é, por si só, suficiente para promover o 
desenvolvimento sustentável, mas é uma das bases sobre as quais ele se assenta – a 
necessidade de que desenvolvimento econômico e social se integrem em uma relação 
equitativa. Para que mais gente ganhe, é necessário que mais gente possa se inserir na 
economia.  

Franca tem baixo PIB per capita e baixa remuneração dos trabalhadores. Isso já 
foi melhor, e muitas vezes vivemos ainda dessa imagem de uma cidade que oferece 
muitas oportunidades. Mas não é mais assim, de modo que é importante que a gestão 
municipal atue simultaneamente em três frentes: 

1. No fomento ao aumento da produtividade na cidade, o que se dá tanto pela 
promoção de apropriação de mais tecnologia nos processos produtivos locais, 
com aumento de valor agregado, olhando para a Franca do futuro, e não 
buscando apenas no passado as soluções para os problemas atuais, quanto 
pela integração de maior número de pessoas nesse processo produtivo, 
aumentando a renda média e as oportunidades de todos; 

2. No atendimento às necessidades básicas daqueles que estão em situação 
social mais extrema – moradores de rua, pessoas com renda muito baixa ou 
sem renda, famílias que não conseguem sustentar suas crianças, mulheres 
vítimas de violência e que ainda não conseguiram se inserir economicamente.  
Isso é necessário porque o processo de exclusão social está se agravando – 

 
18 https://www.oxfam.org.br/noticias/super-ricos-estao-ficando-com-quase-toda-riqueza-as-custas-de-
bilhoes-de-pessoas/?gclid=Cj0KCQjwgo_5BRDuARIsADDEntTPpWT_UkS7tYUjPIOPYxi-36zn-
XvxvyeHZzTXxT5LH782ej_o_7caAugVEALw_wcB 

https://oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/recompensem-o-trabalho-nao-a-riqueza/
https://www.oxfam.org.br/noticias/super-ricos-estao-ficando-com-quase-toda-riqueza-as-custas-de-bilhoes-de-pessoas/?gclid=Cj0KCQjwgo_5BRDuARIsADDEntTPpWT_UkS7tYUjPIOPYxi-36zn-XvxvyeHZzTXxT5LH782ej_o_7caAugVEALw_wcB
https://www.oxfam.org.br/noticias/super-ricos-estao-ficando-com-quase-toda-riqueza-as-custas-de-bilhoes-de-pessoas/?gclid=Cj0KCQjwgo_5BRDuARIsADDEntTPpWT_UkS7tYUjPIOPYxi-36zn-XvxvyeHZzTXxT5LH782ej_o_7caAugVEALw_wcB
https://www.oxfam.org.br/noticias/super-ricos-estao-ficando-com-quase-toda-riqueza-as-custas-de-bilhoes-de-pessoas/?gclid=Cj0KCQjwgo_5BRDuARIsADDEntTPpWT_UkS7tYUjPIOPYxi-36zn-XvxvyeHZzTXxT5LH782ej_o_7caAugVEALw_wcB
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em 2017 metade da população brasileira teve sua participação na renda 
nacional reduzida de 2,7% para 2,0%. Se não houver políticas públicas que 
mitiguem esse processo, os resultados acabam por repercutir sobre as 
pessoas e famílias, com o aumento do número de moradores de rua, de 
pessoas pedindo esmolas, de pequenos furtos, de violência. E se isso continua 
aumentando, cada vez mais gente estará sujeita a esse cenário – não apenas 
os que vivem nessa condição de exclusão social quase absoluta, mas todos os 
que vivem na cidade.  

3. Na capacitação para a renda da maior parte possível da comunidade francana, 
desde os já estabelecidos, com programas de assistência técnica e consultoria 
para planejamento de negócios, por exemplo, até os excluídos, com abertura 
de oportunidade para regularização de pequenos negócios, capacitação 
humana e profissional e estímulo à organização de associações e eventos 
como feiras de produtores, entre outros.  
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Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico 

Diagnóstico 

Alguns Indicadores 

PIB do Município – 2017 (IBGE Cidades): R$ 9,41 bilhões 

 

 

 

Como já abordado anteriormente, Franca é uma cidade em que a renda é 
proporcionalmente inferior à população. Isso, conforme mostram os dados acima, 
decorre de uma produção (PIB) também proporcionalmente baixa. Enquanto tem a 21ª 
população no Estado e 74ª no País, ocupa, respectivamente, a 38ª e 106ª posições em 
termos de PIB. Com isso, no PIB per capita vai para as posições 287, no Estado e 1.388, 
nacionalmente. 

Esses fatores impactam diretamente na renda da população. Segundo o IBGE em 
pequenas cidades da região, como Patrocínio Paulista, São Joaquim da Barra, Restinga e 
Pedregulho, a remuneração dos assalariados é melhor do que em Franca. O mesmo 
ocorre com cidades de características semelhantes às de Franca em outras regiões de 
São Paulo. 

Franca R$ 27,1 mil

Estado de São Paulo R$ 42,1 mil

Brasil R$ 31,8 mil

PIB per capita 

(em R$ mil - 2017 - IBGE Cidades)

No Estado No País

População 21 74

PIB 38 106

PIB per capita 287 1.388

 Classificação

(2017 - IBGE Cidades) 

Franca 2,2                        100%

Patrocínio Paulista 3,0                        136%

São Joaquim da Barra 2,9                        132%

Restinga 2,5                        114%

Pedregulho 2,4                        109%

Araraquara 2,7                        123%

Limeira 2,9                        132%

Rio Claro 2,9                        132%

São Carlos 3,2                        145%

Salário médio mensal dos trabalhadores formais

(em  salários mínimos - 2017 - IBGE Cidades)
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Franca se construiu economicamente com base na indústria calçadista, que a 
partir do final dos anos 1990 entra em decadência. Já havia, na época, muitas críticas ao 
que seria uma visão de certo modo atrofiada do empresariado local, no que diz respeito 
a sua incapacidade de agregar mais valor e modernizar o seu produto, produzindo para 
exportar para outras marcas deixando de trabalhar melhor a marca “sapato de Franca” e 
as suas próprias marcas.  

O setor de comércio e o de serviços, assim, assumiram posições relevantes na 
economia local, mas muito mais em função da queda da produção industrial, do quadro 
nacional e da posição estratégica de Franca enquanto centro regional, do que em função 
da pujança desses setores. Tanto que, passado o auge do consumo promovido pelas 
políticas de distribuição de renda e aquecimento da economia a partir de 2003, empresas 
como Wall Mart e Carrefour deixaram a cidade. 

Assim, comércio e serviços são setores importantes, mas não substituíram a 
indústria calçadista em seu papel de base estruturante e sustentável da economia da 
cidade. 

Segundo Paulo Gala, economista e professor da GV, “As comparações 
internacionais mostram que o grande diferencial de produtividade entre países está 
justamente no setor de bens transacionáveis, especialmente nos empregos industriais, 
longe dos chamados serviços não sofisticados”19. Assim, considerando nossa vocação 
industrial, a recuperação da capacidade da indústria local, mas sob uma ótica de 
complexidade, de produção de bens diversificados, com maior valor agregado, com mais 
tecnologia, com mais inovação, é o caminho mais viável para a revitalização da economia 
francana. 

Franca ainda tem uma base industrial calçadista e ligada a esse setor passível de 
aprimoramento, e também tem indústrias e serviços, em menor escala, que podem se 
projetar em um processo de qualificação pela complexidade. Também tem diversas 
universidades, vários cursos superiores capazes de produzir conhecimentos necessários 
a essa “virada tecnológica”. 

De acordo com o Professor Agnaldo Barbosa, da Unesp de Franca, na última 
década e meia, “o poder público local não conseguiu ser o fomentador de algo que é 
essencial para a economia no nosso tempo, que são as atividades ligadas ao 
conhecimento”, mas a cidade tem viabilidade nesse sentido, pois “Obviamente as 
grandes empresas, seja de qualquer área hoje, se aproximarão de locais onde existe 
produção de conhecimento, e não apenas a formação de profissionais, que é o que 
Franca oferece” 20.  

Sob outra ótica, Franca tem também uma base razoável de pequenas empresas, 
perfil que mais gera empregos, com potencial para se integrarem a um movimento em 
torno da complexidade industrial. 

Esse quadro de necessidade de avanço econômico por meio da aquisição de 
conhecimento, formulação de estratégias de competitividade institucional e agregação 
de valor por meio da complexificação do processo produtivo aliada à estrutura industrial 

 
19 https://www.paulogala.com.br/sobre-a-importancia-da-produtividade-na-economia/ 
20 https://gcn.net.br/noticias/402257/franca/2019/09/franca-perdeu--o-trem-da-historia 

https://www.paulogala.com.br/sobre-a-importancia-da-produtividade-na-economia/
https://gcn.net.br/noticias/402257/franca/2019/09/franca-perdeu--o-trem-da-historia
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e universitária existentes é que definiu a abordagem em tema único do desenvolvimento 
econômico e do científico e tecnológico. 

Cenários 

Antes da crise do coronavírus, o Brasil já atravessava a maior retração do PIB de 
sua história, tanto em termos de percentual quanto de tempo de recuperação: 

 
http://pedrorossi.org/economia-em-pandemia/ 

Como se percebe, a retomada após o início da crise de 2014 foi iniciada em 2016, 
mas após três anos, em 2019, ainda sequer tínhamos recuperado os níveis nominais de 
2014. Pior, apesar de duas mudanças de governo no período, a curva de retomada se 
manteve mais lenta do que em todas as crises anteriores. Com isso, após a pandemia, e 
antes de qualquer análise que levasse em conta a forma como o governo federal vem 
conduzindo a política de enfrentamento, a projeção do FMI era de que, em 2021, 
conseguíssemos “recuperar” o pior momento após 2014 e antes da Covid-19 (que 
ocorreu em 2016). A partir daí é que começaríamos, eventualmente, a caminhar para 
atingirmos os níveis de 2014 (provavelmente mais uns dois anos – até 2023) e de anos 
anteriores. Considerando o crescimento populacional, a efetiva retomada de 
crescimento real do PIB só deveria se iniciar a partir de 2025 ou 2026.  

Hoje, considerando-se a forma como o governo federal se propôs a enfrentar a 
crise do coronavírus, transformando o Brasil em um dos maiores focos pandêmicos, 
espera-se um desânimo maior do que o que já se colocava por parte de potenciais 
investidores. Paralelamente toda a infraestrutura logística nacional tende a se deteriorar, 
ante a incapacidade da União de investir, gerando ainda mais dificuldade na recuperação 
do PIB e forçando a economia nacional a se voltar para setores cada vez menos 
complexos e com produção de baixo valor agregado. Assim, aquele cenário de iniciar o 

http://pedrorossi.org/economia-em-pandemia/
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crescimento real a partir de 2026 pode ser considerado, agora, bastante otimista. Quiçá 
ufanista. 

Segundo recente matéria publicada pela A Deutsche Welle, emissora 
internacional da Alemanha, em razão da combinação de instabilidade política com a 
“catástrofe sanitária” do covid-19, o ceticismo anterior em relação à recuperação da 
economia do País cedeu lugar a um quadro segundo o qual “já não há dúvidas de que o 
Brasil vai afundar em 2020 e, possivelmente, também em 2021”21.   

Como apresentado em vários capítulos, nesses próximos anos essa situação 
econômica vai pressionar profundamente as finanças públicas, tanto pelo lado da 
geração de despesas com a necessidade de maior atenção à população, especialmente 
em termos de saúde, educação e assistência social, quanto pelo lado da arrecadação, 
tendo em vista a redução da atividade econômica, e dos tributos que dependem disso 
(ICMS, IR, IPI, ISS, por exemplo) e também a perda de poder aquisitivo, com redução da 
capacidade de pagamento de tributos sobre o patrimônio (IPTU e IPVA, principalmente). 

Paralelamente as reformas trabalhista e da previdência retiraram e retirarão mais 
rendimentos da maioria da população para concentrar em setores pouco produtivos, 
especialmente o financeiro. 

Assim, como já não há muitas medidas diretas de indução econômica ou de 
distribuição de renda acessíveis às administrações municipais, posto que as políticas 
creditícia e monetária cabem à União, assim como os programas de distribuição de renda, 
as principais formas de intervenção local na economia, passíveis de algum sucesso, 
ocorrerão no campo da interlocução, o que possibilitará alguma aproximação entre os 
setores de mercado e os setores geradores de conhecimento.  

De qualquer forma, a crise econômica, social e tecnológica tende a se agravar e 
se estender, ante, inclusive, o congelamento de gastos com educação e saúde pelos 
próximos anos, uma vez que o alinhamento do governo central com esse tipo de 
contenção é total.  

Diretrizes 

Articulação Econômica 

O papel central da administração municipal é atuar enquanto articuladora 
econômica entre os diversos agentes e atores econômicos de Franca, com foco especial 
para a criação de sinergia entre eles. 

Nesse processo de articulação é necessária capacitação e apoio para que micro, 
pequenos e empreendedores individuais locais consigam se estabelecer de maneira mais 
sólida no mercado. 

Além desse processo interno a sinergia deve ser construída também entre os 
atores locais e os de fora da cidade, firmando-se acordos de cooperação com outros 
órgãos da administração pública e com a iniciativa privada, de modo a que se 

 
21 https://www.dw.com/pt-br/brasil-caminha-para-maior-crise-econ%C3%B4mica-de-sua-
hist%C3%B3ria/a-53488177 

https://www.dw.com/pt-br/brasil-caminha-para-maior-crise-econ%C3%B4mica-de-sua-hist%C3%B3ria/a-53488177
https://www.dw.com/pt-br/brasil-caminha-para-maior-crise-econ%C3%B4mica-de-sua-hist%C3%B3ria/a-53488177
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potencializem os efeitos da posição estratégica de Franca enquanto liderança natural na 
região. 

Essa articulação deve se dar inclusive internacionalmente, por meio de busca por 
parcerias estratégicas a serem estabelecidas pelo governo municipal, como a 
participação em Redes de Cidades e a construção de relações de Cidades-Irmãs, e 
envolver a captação de recursos internacionais, em especial nas áreas de 
desenvolvimento econômico e urbano e de meio ambiente. Esse processo facilitará a 
inserção de empresas de Franca no mercado de importação e exportação; 

Cidade Produtora de Conhecimento 

Considerando-se que o desenvolvimento econômico do município passa pela 
aquisição e integração do conhecimento na produção de bens e serviços, de modo a lhes 
agregar valor, a Administração Pública deve atuar de modo a integrar os diversos agentes 
produtores de conhecimento locais e fomentar a produção de conhecimento aplicável 
mais diretamente às demandas municipais, tornando o conhecimento e a tecnologia 
acessíveis aos agentes econômicos locais. 

Aqui também o papel da Administração é essencialmente de interlocução, 
procurando promover e aprofundar, especialmente, o alinhamento das estruturas 
industrial e universitária existentes.  

Nesse processo é necessária a realização periódica de um censo econômico da 
região de Franca, com mapeamento de potenciais para os diversos setores econômicos, 
e a criação de uma base de dados socioeconômicos que centralize e conecte informações 
sobre pesquisas já realizadas sobre a cidade às que forem feitas, além de toda a produção 
de dados do governo municipal. Isso possibilitará a realização de   estudos consistentes e 
cooperação em torno de propostas de arranjos produtivos locais de Franca.  

Uso Estratégico do Poder de Compra do Município 

O Poder Público Municipal é o maior comprador da cidade de Franca. Sendo 
assim, é necessário que utilizemos esse poder de compra de forma estratégica, não 
apenas com foco em “o quê comprar”, mas também na forma como se dão essas 
compras. Buscar utilizar as compras do Município como forma de estímulo à integração 
de complexidade e sofisticação nos produtos e serviços.  

Além da gestão estratégica das contratações públicas, é necessário que se dê 
apoio para que empresas locais tenham qualificação e orientações burocráticas e 
jurídicas para participarem de processos de licitação. 

Precisamos compreender o poder de compra como instrumento para o 
desenvolvimento econômico e social de Franca, estimulando a melhoria gradual na 
capacidade e na estrutura dos fornecedores locais ao mesmo tempo em que haja geração 
de empregos cada vez melhores. 
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Propostas 

Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico 

A Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico (inicialmente municipal e 
gradativamente regional) será um órgão vinculado ao Poder Público local que atuará para 
fazer com que a economia francana dê um salto quantitativo e qualitativo, com foco na 
geração de empregos e no aumento da renda dos trabalhadores. Sempre tendo em 
mente a necessidade de um município eficiente e atuante para orientar o 
desenvolvimento econômico, as atividades da Agência envolverão: 

• Apoio, consultoria e orientação técnica para empreendedores individuais, micro 
e pequenas empresas; 

• Prospecção e conexão entre pequenos produtores e comerciantes locais, de 
modo a promover acesso dos primeiros ao mercado consumidor e dos segundos 
a produtos diferenciados e a custos logísticos reduzidos;  

• Apoio, consultoria e orientação técnica para que as empresas de Franca se insiram 
no mercado de importação e exportação; 

• Participação no Escritório de Projetos e Captação de Recursos. 

• Estruturação e manutenção de um núcleo de interlocução, facilitação e 
monitoramento de parcerias estratégicas nacionais e internacionais; 

• Capacitação de empresários a respeito de competitividade em licitações e 
compras governamentais; 

• Organização de um fórum de fomento à complexidade produtiva para a região, 
que considere tanto a base industrial e produtiva existente na região quanto as 
perspectivas de identificação e construção de novas vocações econômicas 

• Planejamento, análise e proposição de políticas públicas relacionadas ao 
desenvolvimento econômico, social e tecnológico; 

• Núcleo de pesquisa focado no estudo de doenças vinculadas a determinadas 
áreas profissionais com relevância no Município, como a educação, por exemplo; 

• Parceria com as universidades para oferecimento de cursos de qualificação para 
os trabalhadores francanos; 

• Financiamento de Pesquisas Científicas sobre Franca por meio de bolsas de 
iniciação científica e de pós-graduação nas universidades da cidade. 
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Turismo como Elemento Agregador 

Turismo Interno 

Todo o conjunto de propostas relativas às áreas da cultura, desporto e lazer 
produz uma profusão de atividades ligadas inicialmente ao turismo interno, ou seja, 
àquele que ocorre entre bairros e regiões da cidade.  

Em linhas gerais, e resumidamente, prevê-se a qualificação de alguns espaços 
públicos, inclusive e especialmente escolas e seu entorno, para a promoção de atividades 
pela e para as próprias comunidades locais. Não se trata de um conjunto de pequenos 
eventos iguais e semelhantes em todos os bairros. Embora isso possa ocorrer, 
parcialmente, no que diz respeito a atividades altamente difundidas, o que se pretende 
é promover a busca e o fortalecimento das identidades locais e da organização 
comunitária. Assim, um determinado bairro pode ser reconhecido por seu torneio de 
basquete, outro pelo jazz que é apresentado em determinado dia da semana, outro pela 
dança de rua etc.  

A partir dessa construção de identidade, a Administração Pública poderá investir 
de maneira mais específica na qualificação dos espaços de modo a reforçá-las. Assim, as 
referências locais produzirão diversidade e intercâmbio regional, criando processos de 
turismo interno.  

Tais referências serão complementadas com licenças especiais para ambulantes 
e concessão ou permissão de uso de espaços públicos para comércio de alimentos e 
bebidas. Além disso, a iniciativa privada poderá participar do patrocínio do calendário de 
atividades.  

Embora essa intensificação e organização do turismo interno possa ser modesta 
no que diz respeito à produção econômica da cidade, como um todo, ela é estruturante 
e estratégica para o turismo receptivo e na formação cultural do povo. 

O turismo interno tende a se constituir, gradativamente, em atividade econômica 
importante no âmbito local, sendo para isso necessário o apoio do Poder Público na 
organização do processo e na interlocução com agentes privados, inclusive na 
capacitação desses núcleos turísticos locais.   

Estrategicamente, isso tem relevância na construção da autoestima das 
populações locais, que passam a ser positivamente reconhecidas por suas peculiaridades, 
suas características próprias. Por outro lado, a par dessa valorização do que lhe é próprio, 
esse movimento leva a comunidade local a aprender a lidar de forma educada e elegante 
com o que vem de fora, pois é esse elemento que faz a economia local girar. Assim, as 
comunidades também se engrandecem ao aprenderem com o outro e na valorização da 
diversidade. 

O papel integrador do turismo, assim, começa por esse processo de intensificação 
do turismo interno, que tende a conectar as áreas de saúde, educação, esporte, atividade 
física, lazer, cultura e meio ambiente, os vários bairros de Franca, as diversas gerações, 
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por meio do calendário e da agenda única, construindo-se, assim, uma cultura favorável 
à assimilação dos valores ligados à hospitalidade.   

Turismo Receptivo 

Apesar de Franca não ser uma cidade tradicionalmente turística, temos um 
potencial turístico relacionado à sua localização territorial e à sua oferta de 
equipamentos, comércios e serviços. Essa possibilidade admite um conjunto de 
perspectivas variadas. 

Um primeiro aspecto diz respeito à questão da liderança regional, que vem sendo 
e, na realidade, sempre foi pouco explorada. A elaboração de um mapa regional de 
turismo, integrado ao calendário e à agenda única, mas trazendo também informações 
sobre opções de hospedagem e elementos do turismo cultural, ecológico, rural, 
gastronômico colocaria Franca em um patamar relevante em termos de liderança e toda 
a região em uma condição mais favorável em termos de competitividade institucional. 

Outro aspecto diz respeito à possibilidade de estimularmos o fortalecimento de 
nossa estrutura hoteleira para a hospedagem, mas integrando a isso serviços de transfers 
para quem faz turismo no entorno. Esse processo possibilitaria ganhos recíprocos de 
nossa rede hoteleira, dos serviços de transporte de passageiros e das cidades que, 
mesmo não tendo adequada estrutura de hospedagem, poderiam desenvolver-se 
economicamente através do turismo.  

Aqui há a possibilidade, ainda, de desenvolvimento de um plano integrado de 
turismo envolvendo os municípios que fazem parte do Circuito Turístico Nascentes das 
Gerais e Canastra.  

 
Para tanto, é possível considerar inclusive a ideia da criação de um consórcio 

turístico regional que administre toda a parte de estrutura, mapeamento de atrações e 
festas regionais, roteiros, marketing. 

Ainda ligado a isso, e do ponto de vista do transporte, seria importante a 
organização de um serviço de traslado frequente para o aeroporto Leite Lopes. Enquanto 
não tivermos demanda para voos saindo daqui, precisamos oferecer mais conforto e 
melhores possibilidades para quem recorre aos serviços aeronáuticos a partir de Ribeirão 
Preto. Assim, em um primeiro momento, a organização desse serviço de traslado que 
partiria de Franca, em horários regulares, destinando-se diretamente ao aeroporto de 
Ribeirão, retornando também em horários regulares, com paradas em hotéis e alguns 
outros pontos, agregaria muito valor ao nosso turismo. Gradativamente esse serviço 
poderia ser ampliado por meio de convênios com as próprias empresas aéreas. Essa 
proposta abre possibilidades realistas e promissoras para a cidade. 

No que diz respeito ao turismo receptivo propriamente dito, é necessário que 
mapeemos e promovamos arranjos (inclusive com assessoria técnica a empreendedores 
que atuam no ramo de hospedagem específica ou no ramo do ensino) para atender e 
potencializar o turismo educacional, com a utilização de tecnologias sociais, relacionado 
à oferta de estudos, eventos e cursos de interesse para a população da região, além da 
possibilidade de nos tornamos referência estadual para temas específicos, como estudos 
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nas áreas do calçado, design, indústria química, direito e administração e políticas 
públicas.  

Outros setores seguem a mesma linha, como por exemplo: 

▪ Turismo de eventos, com programação já bastante diversificada em 
várias áreas, o que poderia ser potencializado com o mapa regional, o 
calendário de eventos e a agenda única; 

▪ Turismo gastronômico, que também poderia ser potencializado por 
meio de integração ao mapa regional, ao calendário de eventos e à 
agenda única; 

▪ Turismo religioso; 
▪ Turismo esportivo, destacando-se possibilidades de torneios regionais 

em modalidades diversas e, especialmente, as possibilidades ligadas 
ao basquete, que poderia ser melhor aproveitado como patrimônio 
imaterial da cidade; 

▪ Turismo de negócios, destacando-se as possibilidades ligadas ao 
calçado, design e café; 

▪ Turismo de compras. 

No mesmo sentido há que ser dada atenção especial ao turismo em saúde, posto 
que essa área frequentemente não é associada ao turismo, embora a condição de Franca, 
pelos serviços que oferece, a coloque como polo já bem desenvolvido nos serviços de 
saúde, em si, mas pouco desenvolvido nos serviços de hospedagem, gastronomia e 
transportes associados.  

Aliado a isso, é importante criarmos uma política receptiva que prepare o 
comércio local geral para receber esses turistas e aproveitar essa capacidade de consumo 
para fortalecimento de seus negócios. 

Todo esse conjunto de ações será facilitado a partir das propostas relacionadas 
ao turismo interno.  

Turismo Emissivo 

Frequentemente o turismo emissivo não é visto como atividade a ser estimulada 
ou promovida pelo Poder Público, pois todo o olhar, nesse campo de atividade, é voltado 
para trazer recursos de fora para dentro.  

Todavia, e em princípio pelo menos nas áreas mais estratégicas para o Município, 
o apoio material, nos limites que o orçamento público permitir, o apoio técnico e o apoio 
por meio de contatos, para envio, por exemplo, de pequenos empresários a feiras, de 
pesquisadores, professores e estudantes a congressos, de servidores públicos a eventos 
de capacitação são ações capazes de auxiliar no desenvolvimento local de forma mais 
rápida, por meio da assimilação de tecnologias e do conhecimento de experiências 
diversas.  
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Casa do Empreendedor 

A Casa do Empreendedor será um espaço de contato direto e facilitado entre o 
Poder Público e os micro, pequenos e empreendedores individuais. Além disso, ali serão 
centralizadas políticas de apoio a esse público. Na Casa do Empreendedor, os 
empresários de pequenos negócios terão atendimento especial para que suas iniciativas 
prosperem, com orientação sobre como abrir e regularizar uma empresa, emissão de 
documentos, alvarás e licenças, redução de prazos, entre outros. Isso será possível por 
meio de parcerias com os demais órgãos relacionados com a regularização e o 
funcionamento de estabelecimentos e negócios. Além disso, atuando de forma articulada 
com a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e com o Banco Municipal, a 
Casa do Empreendedor facilitará para que esses pequenos empreendedores consigam 
financiamentos, e tenham orientações sobre potenciais para seus negócios e possíveis 
mercados a serem explorados. Desse modo, mais do que simplesmente facilitar a 
abertura do negócio, o governo municipal atuará fortemente para que esses 
empreendimentos consigam ter sucesso e se manter, gerando empregos cada vez 
melhores para os trabalhadores de Franca e receitas para o Município. 

Banco do Povo 

Reestruturação do Banco do Povo, de modo a que assuma protagonismo na 
política creditícia local para microempresas e empresários individuais, em especial nas 
áreas de atividade que o município pretende estimular.  

Alocação de recursos do orçamento municipal, ainda que inicialmente de baixa 
monta, para linhas de crédito próprio, com criação de moeda local, que possa ser 
utilizada exclusivamente por estabelecimentos credenciados e localizados no território 
de Franca, de modo a promover circulação da economia internamente. 

Reorganização da EMDEF 

A Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca sofreu um processo de 
sucateamento nos últimos governos, de modo que hoje trata quase que exclusivamente 
da manutenção da pavimentação da cidade. Nossa ideia é reorganizar o papel da EMDEF, 
focando sua estrutura e seu conhecimento em dois elementos principais: 

1. Na capacidade para avaliação de situações, testes de qualidade e elaboração 
de projetos e modelos de contratação de recuperação e manutenção de 
asfalto. 

O problema do asfalto em Franca é complexo, porque a malha viária do 
município é proporcionalmente muito grande em relação à população. Mas 
isso é agravado porque a qualidade das vias é, fundamentalmente, um 
problema de manutenção que tem sido entendido, frequentemente, como 
um problema de investimentos.  

Manutenção é um processo permanente, duradouro, que envolve cuidar das 
vias para que não haja degradação. Quando entendido como de investimento, 
há um acúmulo de desgaste para que, depois, se façam gastos mais 
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concentrados em determinados locais onde a degradação aconteceu de 
forma mais intensa.  

Isso implica em um gasto muito maior, em um processo constante de 
investimento que nenhuma cidade suporta, principalmente Franca, pela 
desproporção da malha, já apontada.  

Este processo, de deixar a malha viária se degradar para depois “investir”, faz 
com que grandes empresas ganhem muito dinheiro em pouco tempo. Isso 
interessa a esse pequeno grupo, mas não interessa à administração e à 
população como um todo, de modo que é necessário reorientar esta política 
para que haja um programa de manutenção permanente.  

Na prática, os problemas de asfalto são diversos. Para isso, é preciso 
investimento em tecnologia.  

Nossa proposta é de constituir um núcleo especializado em asfalto na EMDEF 
que possa orientar e conduzir essa política de manutenção do asfalto. Não 
necessariamente a manutenção precisa ser realizada pela EMDEF, pode ser 
executada inclusive por pequenas empresas locais, que não teriam capital 
para grandes obras, mas teriam para esses serviços.  

Essa proposta está sustentada em pesquisas: um estudo recente da 
Confederação Nacional de Transportes mostra que o maior problema do 
asfalto brasileiro é a qualidade do material.  

Então não adianta investirmos grandes valores em asfalto de má qualidade e, 
após dez anos, ter que fazer a recomposição quando a cidade estiver toda 
esburacada novamente.  

É necessário buscar mais tecnologia para utilizar materiais diferenciados, mais 
duradouros. 

2. Na produção e implementação de mobiliário urbano, em especial o mobiliário 
urbano inteligente. Isso também qualificaria a EMDEF na área de tecnologia 
da informação. Dessa forma, ao mesmo tempo a EMDEF orientaria um novo 
campo econômico para a cidade (estimulando a geração e a atração de 
empresas focadas em tecnologia para espaços públicos) e gerando impactos 
rápidos e baratos na vivência das pessoas nos espaços públicos de Franca.  

Estímulo à Complexidade Industrial 

Entendendo a centralidade do setor industrial para a realidade econômica de 
Franca, é necessário pensarmos medidas que atualizem a indústria local para a realidade 
econômica e tecnológica do século XXI. A questão não é, obviamente, abandonarmos a 
indústria do calçado, mas utilizarmos a estrutura já existente para agregarmos mais 
complexidade aos produtos dessas indústrias. A partir dos estudos de potenciais feitos 
pela Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, é possível orientar 
a produção local para produtos que tenham maior valor e tecnologia integrada. Além 
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disso, utilizar o conhecimento e as estruturas já existentes para produzir equipamentos 
complexos, como maquinário para outras indústrias calçadistas. Desse modo, com a 
complexificação da indústria local, aumentamos a geração de riqueza na cidade, 
estimulamos a geração de empregos de vínculo mais forte e fazemos Franca retomar seu 
papel como centro de referência econômica no setor industrial. 

Estímulo à Política de Associativismo (Economia Solidária) 

A Economia Solidária é um caminho muito promissor para integrar a geração de 
emprego e renda com as demandas sociais da cidade, além de reforçar uma política de 
comunidade. Podemos pensar, por exemplo, em uma cooperativa de professores que 
foque na resolução do problema de falta de vagas em creches. Seguindo experiências de 
outras cidades do Brasil, é possível planejarmos ações do governo municipal que 
estimulem a política de associativismo e, em médio prazo, resultem na criação de uma 
Incubadora Municipal de Cooperativas. 

Proteção Social aos Agentes Econômicos Individuais 

Tendo em vista a fragilidade dos agentes econômicos individuais para se inserirem 
e permanecerem no mercado, é necessário que o Poder Público tenha medidas que 
visem a proteger essa parcela da sociedade, até como uma forma de estimular a melhor 
distribuição de renda com geração de empregos e evitar a concentração de poder 
econômico exclusivamente nas mãos de poucos atores mais fortalecidos.  

Agentes Privados de Serviços Públicos 

Capacitação, treinamento e credenciamento de profissionais (pessoas físicas e 
micro empresários individuais), para a prestação de serviços de roçada, capina e limpeza 
de terrenos, vias e logradouros públicos e beiras de córregos; limpeza de caixas d’água; 
desobstrução de calhas e outros serviços ligados à higiene urbana e à manutenção de 
espaços com vistas à melhoria das condições de salubridade. 

Todos esses serviços devem ser objeto de rotinas anuais ou semestrais, tanto nas 
áreas públicas quanto em empresas, residências e terrenos privados. Reduzem os riscos 
de acidentes e contaminação de todos os que vivem no entorno desses espaços.  
Entretanto, frequentemente são realizados apenas em situações mais extremas, quando 
já há um processo de instalação dos problemas (infestação de insetos e ratos, 
contaminação de caixas d’água, surtos de dengue, entre outros).  

O credenciamento é uma forma de contratação a preços pré-definidos. Esse 
corpo de credenciados, capacitado e orientado tecnicamente pela vigilância sanitária 
municipal, será convocado de acordo com as necessidades do Município, para auxiliar 
nos serviços em espaços públicos de acordo com a programação anual.  

Paralelamente eles estarão disponíveis para atuar junto aos particulares que se 
interessarem em contratar essa mão de obra que será qualificada, tanto para cumprir 
notificações da fiscalização municipal quanto para a manutenção das rotinas anuais, para 
as quais os agentes também estarão orientados.  
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Esse é um mercado que já existe, pelo menos em parte, mas que não está 
adequadamente atendido, de modo que ao promover a organização, inclusive para o 
associativismo, desse corpo de agentes, o Município atende às suas próprias demandas, 
às demandas da sociedade, às necessidades de renda e de organização dos trabalhadores 
em um momento de desestruturação das relações de trabalho.  

Por fim, parte desse serviço hoje é prestado por empresas, que pagam o mínimo 
possível aos trabalhadores e cobram o máximo possível da sociedade. A proposta, assim, 
pode simultaneamente aumentar a renda do trabalhador e reduzir o custo para a Cidade. 

Promoção de Economia Ambientalmente Sustentável 

Estímulo, apoio e desenvolvimento de iniciativas próprias voltadas para o 
desenvolvimento econômico baseado em sustentabilidade ambiental, como apoio à 
reutilização, restauração, recuperação, renovação e reciclagem de materiais, o que pode 
ter impactos especialmente significativos a partir da coleta seletiva e do desenvolvimento 
de propostas na área da construção civil. 

O mesmo tipo de proposta na área da assistência técnica na elaboração de 
projetos que envolvam tanto essas formas de reaproveitamento quanto a eficiência 
energética.    

Ambulante Legal e Ambulante Verde 

Desenvolvimento de procedimentos simplificados e de modelos de mobiliários 
padronizados para a viabilização de trabalho de ambulantes, em especial que possam 
comercializar produtos naturais, artesanais e saudáveis.  

Serão disponibilizados postos avançados de licenciamento simplificado, de modo 
a permitir a regularização desse tipo de comércio quando detectada uma situação de 
infração, ao invés de se promover a apreensão dos produtos (sempre e apenas quando 
essa alternativa for possível). 

Parte-se, aqui, do princípio de que as pessoas que atuam nesse setor são 
trabalhadores, que colaboram com a economia local, de modo que a cidade deve 
oferecer as condições necessárias para que exerçam suas atividades regularmente, ao 
invés de promover a perseguição desses cidadãos. 

Gradativamente as condições sanitárias, urbanísticas e tributárias serão 
incorporadas por esses trabalhadores, que poderão participar de mudanças culturais 
inclusive nos hábitos alimentares da população de Franca.  

Apoio e Orientações a Catadores 

Desenvolvimento de mobiliário apropriado, programa de orientações técnicas, 
jurídicas e para a salubridade e apoio organizacional para formação de associações ou 
cooperativas para trabalhadores informais que atuam como catadores de resíduos 
sólidos reaproveitáveis ou recicláveis na cidade.  
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Programa de Fortalecimento e Uso Estratégico da Agricultura Familiar 

Em relação à agricultura familiar, as ações do governo municipal servem para 
agregar consequências positivas para diversas áreas diferentes da política local: 
economia, educação, saúde, assistência social, participação, gênero etc. É possível, por 
exemplo, ampliar a participação dos produtos advindos da agricultura familiar na 
merenda escolar, resultando em uma alimentação mais saudável para os alunos e em 
fortalecimento dos produtores, ao invés da simples importação de produtos 
industrializados. Ou a incorporação de elementos da cesta verde produzida pelos 
agricultores locais nas cestas básicas que são distribuídas pela prefeitura como política 
de assistência social.  

Aplicativo de Corridas 

App de corridas da Prefeitura com repasse total para os motoristas, tirando 
apenas a taxa para manutenção do sistema (5-7% de taxa). 
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Organização Social 

Contexto e Conceitos 

 A proposta deste plano de governo parte do princípio de que a ação da gestão 
pública na esfera das vulnerabilidades sociais deve atender os imperativos da proteção e 
da assistência social, enquanto ações de efeito mais imediato – o que não se confunde 
com ações de curta duração, pois podem ser necessárias durante bastante tempo – , mas 
deve se voltar também para o processo de interlocução por meio do qual se promova a 
emancipação das pessoas e o fortalecimento de estruturas sociais com maior autonomia, 
capazes de reduzir a exposição da sociedade aos ciclos e aos processos de 
vulnerabilização.  

 Essa configuração se baseia na tese de que não apenas os que sofrem 
diretamente com os processos de concentração de renda e exclusão social são 
prejudicados pelo modelo atual de sociedade, mas todos os que integram essa sociedade, 
em razão da insegurança, insensibilização e redução de expectativas que gera em todo o 
corpo social. 

Assim, nas ações voltadas para a assistência social, o foco da ação governamental 
são as pessoas efetivamente mais excluídas, e que em geral se encontram em uma 
situação de vulnerabilidade econômica, dependendo  da mitigação desses efeitos, com 
programas de transferência de renda, oferta de alimentos e produtos de cesta básica, 
proteção contra o frio e orientação social mais básica. 

Já na esfera da proteção, há uma ampliação de público alvo, que passa a incluir 
também, em especial, mulheres, crianças e adolescentes e idosos de todas as classes que, 
por sua condição de fragilidade material, histórica ou cultural podem necessitar de 
equipamentos públicos de proteção. Essa proteção pode se dar, por exemplo, por meio 
da ação do Conselho Tutelar, ou de disponibilização de casas de proteção ou de 
estruturas de acolhimento e ainda de apoio técnico e jurídico no reconhecimento de 
direitos sociais ou previdenciários. Essa progressão de público na fase da proteção, em 
relação à da assistência, é importante na concepção do Cidade Comunidade, pela 
evidenciação de que a questão da organização social não se limita ao atendimento das 
pessoas em condições de miséria ou extrema vulnerabilidade, uma vez que todos nós, 
conforme as circunstâncias e a fase da vida, podemos precisar de um apoio do Estado 
como forma de compensar nossa vulnerabilidade pessoal, familiar ou grupal. 

A terceira esfera, da promoção da emancipação social, amplia ainda mais o 
público alvo. Aqui as questões relacionadas à reflexão sobre como se dá o 
desenvolvimento da sociedade em que vivemos e de como nos posicionarmos diante dela 
são trazidas à tona, entre várias outras possibilidades, a partir de programas relacionados 
à segurança alimentar (não apenas no que diz respeito à fome, mas também às carências 
nutricionais e à alimentação mais saudável), tanto ligados à formação (cursos, por 
exemplo) como às práticas (hortas comunitárias, por exemplo) e de programas de 
psicoterapia comunitária, por meio dos quais se trabalham as questões emocionais sob 
uma ótica mais ampla, que envolve os efeitos da (des)organização social entre as causas 
do sofrimento psíquico. 



 

106 
 

A última esfera de atuação diz respeito à promoção da organização comunitária 
propriamente dita, envolvendo desde associações com fins específicos, voltadas para 
hobbies e atividades de lazer, como clubes de leitura ou atividades físicas, passando por 
grupos com finalidades de fortalecimento das comunidades locais, como centros 
comunitários e associações de bairro e por instituições voltadas para o interesse público 
mais coletivo, como proteção e preservação ambiental ou promoção de cultura até 
organizações voltadas para a promoção, produção de conhecimento e defesa de 
interesses dos grupos mais afetados pelos processos de produção social da desigualdade, 
como mulheres, pretos22, grupos perseguidos por sua orientação sexual e fins coletivos.  

Essa preocupação com a organização social em torno de conteúdos não 
diretamente vinculados às questões emancipatórias tem fundamento nas conclusões da 
obra de Robert Putnam, Comunidade e Democracia, segundo a qual a maturidade 
democrática e a efetividade das democracias são atingidas mais rápida e 
consistentemente em sociedades que apresentam um histórico de organizações 
estruturadas na vivência institucional.  

Por isso a proposta focada no conceito mais amplo de organização social como 
forma não apenas de enfrentamento da vulnerabilidade, mas de fortalecimento 
comunitário da sociedade de modo a torná-la, como um todo, cada vez menos 
vulnerável, cada vez melhor estruturada em torno dos interesses comuns.  

Diagnóstico 

2019 fechou com índices ainda muito elevados de desemprego ou  desocupação 
(11%), pessoas desalentadas, aquelas que não procuram emprego por não acreditarem 
na possibilidade de encontrá-los (4,6%) e informalidade (41,1%)23. Em 2020, com a 
pandemia do novo coronavírus, os números pioram – em junho a desocupação chegou a 
13,3%24.  

Esse processo de empobrecimento da população brasileira se inicia em 2014. 
Entretanto, em 2017, pior momento até então, em termos de renda média, o FMI 
divulgou uma expectativa otimista em relação à evolução do PIB e da renda, baseando-
se na concepção de que o problema do País estava relacionado aos programas sociais e 
às gestões com viés mais desenvolvimentista e social iniciadas em 2003. Observe-se que 

 
22 Aqui estamos adotando a terminologia proposta pelo ganês radicado há 30 anos no Brasil, Nabby 
Clifford, segundo a qual “ no Brasil o termo “negro” é utilizado como uma adjetivação negativa: lista 
negra, magia negra, câmbio negro, vala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, 
fome negra, humor negro, nuvem negra, passado negro, futuro negro, e assim por diante. Por isso, para 
ele, uma criança, por exemplo, não deveria ser chamada de negra – para que ela não possa confundir suas 
impressões sobre si com esse tipo de função negativa do termo. (...) Por outro lado, Nabby lembra que o 
brasileiro valoriza diversas coisas tidas como “pretas”, como por exemplo feijão preto, um carro preto, 
café preto, nota preta. “Se branco não é negativo, preto também não é”, ele diz. “Negro é uma palavra 
negativa. Já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem, para acompanhar a mudança do 
mundo, ok?”. 
23 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/26912-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-nove-das-27-ufs-no-4-
trimestre-de-2019 
24 https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26912-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-nove-das-27-ufs-no-4-trimestre-de-2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26912-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-nove-das-27-ufs-no-4-trimestre-de-2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26912-pnad-continua-trimestral-desocupacao-recua-em-nove-das-27-ufs-no-4-trimestre-de-2019
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all
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essa expectativa toma como base 100 o ano de 2010, quando o correto seria o de 2014, 
quando começa a queda de indicadores.  

 

Mesmo com a subestimativa da base, na verdade o que aconteceu depois não 
correspondeu ao divulgado pelo FMI e, apesar da aprovação das três principais reformas 
previstas pela agenda neoliberal, (o teto de gastos, a reforma trabalhista e a reforma da 
previdência), a economia continuou em queda, a renda média continuou caindo e o 
desemprego aumentando. 

Todavia nos parece um equívoco acreditar que a política neoliberal “não está 
dando certo”, porque os objetivos principais dessa política vêm sendo alcançados - tem 
havido um processo intenso de transferência de riqueza e renda das parcelas mais pobres 
da população para as mais ricas, sempre em direção ao topo da pirâmide social. Os 
bancos, mesmo com a pandemia, têm conseguindo lucros crescentes enquanto há um 
empobrecimento da população.  

Agora tem havido um intenso esforço neoliberal para manter um discurso no 
sentido de que as reformas que ainda não foram aprovadas (a administrativa, a tributária 
e outras) são as peças que faltam para que a economia decole. Já se percebia isso, por 
exemplo, até pela forma como o FMI apresentou a expectativa de crescimento do PIB. 

De certa forma a pandemia favorece esse discurso, pois em grande medida, do 
ponto de vista da renda, o quadro vem sendo mitigado pelas cinco parcelas de auxílio 
emergencial de R$ 600,00 (ou, em alguns casos, R$ 1.200,00) mensais oferecido pelo 
Governo Federal, até agora, com previsão de pagamento de mais quatro parcelas de R$ 
300,00 até dezembro.  

Tudo isso cria uma sensação, em parcela importante da população mais excluída, 
e mesmo da classe média que vem perdendo renda, de que o governo está tomando as 
medidas corretas, mas há impedimentos externos.  
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Assim, todo o esforço dos grandes grupos de comunicação de massa atualmente 
é manter, pelo tempo que for possível, essa ilusão em torno da necessidade das reformas 
e da “retomada do crescimento econômico” após o fim da pandemia e a aprovação das 
reformas. Como novas reformas são sempre possíveis, esse discurso pode, em tese, ser 
mantido indefinidamente, até que se esgote pelo desgaste ante a absoluta ausência de 
resultados positivos e pela proliferação de resultados negativos, como o visível aumento 
de moradores de rua.  

Especificamente, há alguns problemas de saúde que devem ser tratados no 
campo da assistência social, uma vez que profundamente ligados a hábitos, 
especialmente alimentares e relacionados ao sedentarismo, que podem atingir pessoas 
de todas as condições sociais mas que, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
são impostos pela mídia e pelas condições do mercado. Trata-se de agravos que impõem 
processos progressivos e para os quais a população pobre não dispõe de acesso a 
mecanismos de retorno, ou seja, não consegue reverter diante da necessidade de refazer 
os hábitos que, cotidianamente, são reforçados.  

Exemplo nesse campo é a diabetes, na qual o Brasil é o quinto país com maior 
número de casos de pacientes com mais de 65 anos (o que é compatível com sua 
população), mas é o terceiro em crianças e adolescentes com a doença (tipo 1)25, o que 
indica um movimento de crescimento. Outro exemplo é a hipertensão, principal causa de 
mortalidade no mundo, que atinge um quarto da população adulta brasileira, e associada 
principalmente ao consumo excessivo de açúcar, amidos, gorduras e sal e ao 
sedentarismo.  

Cenários 

Dadas as perspectivas baixas de crescimento econômico nos próximos anos, o 
quadro indica uma tendência à manutenção dos índices de desemprego em patamares 
elevados e de uma intensa demanda por programas assistenciais e de complementação 
de renda, além de outros serviços públicos, como já mencionado nas áreas de saúde e 
educação. 

Por outro lado, há, também, uma tendência ao aprofundamento do quadro de 
concentração de riqueza e renda, posto que a manifestação do sucesso das políticas 
neoliberais no que diz respeito a esses objetivos ainda é apenas parcial.  

Essas três manifestações (baixo crescimento econômico, alta demanda por 
serviços públicos e concentração de riqueza e renda) tendem a aprofundar o quadro de 
acirramento das relações sociais. No mesmo sentido, mas sob outra ótica, tende também 
a aumentar a litigância intragovernamental, tanto nas relações diretas entre instituições 
quanto na disputa por recursos financeiros e na busca por protagonismo institucional, 
visto que o País vem se construindo como um espaço altamente conflituoso e litigioso, 
no qual diversas instituições buscam visibilidade por meio do ataque a outras. Essa nos 
parece uma tendência de difícil reversão, e que exigirá esforços intensos dos governos 
locais tanto no processo de identificar e evidenciar as prioridades na alocação de recursos 

 
25 https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2018/poster-atlas-idf-2017.pdf 

https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2018/poster-atlas-idf-2017.pdf


 

109 
 

públicos como no processo de mediar esses conflitos sociais e interinstitucionais com 
base na exposição clara e sistemática das limitações materiais da administração. 

Também há uma tendência no sentido de que se ampliem os problemas 
habitacionais e, paralelamente, os relacionados a imóveis abandonados e subutilizados, 
pois a capacidade de suportar aluguéis tende a se reduzir e a expectativa dos 
proprietários a se frustrar.  

A exposição a riscos sociais, fonte geradora de estresse elevado, pode ainda levar 
ao aumento da prostituição por falta de opções de renda regular, ao aumento do 
consumo de drogas como forma de fuga das pressões impostas pelo convívio social, do 
aumento da vulnerabilidade infantil em decorrência da vulnerabilidade das próprias 
famílias e da violência contra a mulher, fato que já se confirma como consequência da 
pandemia e que tende tanto a um processo de “normalização” quanto a um aumento 
como consequência em caso de se confirmar o agravamento da crise social. 

Por fim, deve ser mantida a linha dos grandes meios de comunicação de discursos 
que colocam a causa das condições sociais nos gastos estatais, o que, associado à 
escassez de recursos, tende a dificultar qualquer processo de estruturação do estado 
enquanto instância incumbida de melhor atender às necessidades da sociedade. 

Diretrizes 

Assistência Social como Direito 

Em que pese toda a argumentação traçada em relação à insuficiência da política 
assistencial enquanto forma de combate e redução das desigualdades e das 
vulnerabilidades, sejam essas de indivíduos, pequenos grupos ou do próprio corpo social, 
é importante que fique claro que as políticas de assistência social, assim entendidas como 
o atendimento das necessidades imediatas das pessoas em situação de vulnerabilidade 
extrema, são políticas essenciais à organização da sociedade. Sem que essas 
necessidades imediatas sejam satisfeitas não é viável o desenvolvimento de projetos que 
exijam consciência e envolvimento das pessoas. Pessoas normais com fome, sede, frio, 
doentes ou em situação de risco extremo não conseguem se dedicar a projetos que não 
resolvam de maneira mais direta essas questões urgentes.  

A omissão do Estado na mitigação dos efeitos dessas condições mais drásticas de 
vulnerabilidade, além de conduta desumana e contrária aos direitos mais primordiais – à 
vida com dignidade – é causa de aprofundamento de conflitos e de desequilíbrios sociais 
intensos e extensos.  

Nesse sentido, a assistência social é compreendida como um direito das pessoas, 
um direito dos cidadãos, e não apenas dos cidadãos a quem se destinam diretamente tais 
políticas, mas de todos os cidadãos, pois a ninguém deve ser imposto conviver em uma 
comunidade em que parcela vive em condições sub-humanas, indignas ou miseráveis, 
exposta a sofrimentos insuportáveis, cuja ocorrência fere a dignidade de todo o conjunto 
social.   
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Organização Comunitária  

A promoção do desenvolvimento social, integrado ao desenvolvimento 
econômico, deve ocorrer por meio do estímulo e do apoio à organização da comunidade, 
e não só com esse fim, mas também como forma de garantir acesso a direitos e atividades 
e como forma de substituição de renda individual.  

O apoio à organização de cooperativas de trabalhadores, cooperativas de 
consumo e a diversas forma de associação, com conexão com as atividades do setor 
público, como por exemplo na coleta seletiva, em associações ligadas ao programa de 
agentes privados de serviços públicos e em cozinhas piloto, tanto pode ter resultado na 
produção de renda como no acesso a serviços e bens a preços mais acessíveis (como em 
cooperativas de consumo e associações para aquisição de ferramentas). 

Nesse sentido a secretaria municipal responsável pela área deverá ter um setor 
próprio especificamente estruturado para atender a essa finalidade, e contando, 
inclusive, como apoio jurídico e técnico. 

Política Pública é Pública 

A execução de políticas públicas na área social pode e deve contar com a parceria 
e participação de entidades do terceiro setor ou mesmo de empresas. Todavia, a 
formulação, o monitoramento e a avaliação dessas políticas devem ser protagonizados 
pelo setor público, que deverá coordenar inclusive a participação das entidades nesse 
diálogo.  

É necessária a estruturação técnica e material da secretaria que será responsável 
pela área social para que tenha capacidade e condições para assumir de forma eficaz 
essas atribuições e promover a interlocução com as diversas entidades que atuam no 
setor de forma a que se integrem gradativamente às orientações centrais. 

É importante, assim, que o conjunto de entidades envolvidas na execução de 
políticas públicas na área de assistência, promoção, desenvolvimento e organização 
social se articulem em rede, com funções bem definidas e protocolos precisos e bem 
consensuados.  

Interdisciplinaridade  

O foco na organização da sociedade exige que a abordagem em equipe 
interdisciplinar seja comum a toda a área social. Isso porque o principal aspecto positivo 
dessa forma de atuação é a possibilidade de colaboração entre várias especialidades que 
detêm conhecimentos e qualificações distintas. A integração e complementaridade da 
equipe de atenção social, atualmente composta quase exclusivamente por assistentes 
sociais e psicólogos, é imprescindível para que o atendimento e o cuidado alcancem a 
amplitude do organismo social, transcendendo o foco na questão da vulnerabilidade e 
atingindo o da organização. 

Se as questões a serem trabalhadas envolvem, por exemplo, a necessidade de 
geração de renda, não basta a interlocução com a área de desenvolvimento econômico 
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– é necessário que a equipe da área social conte com colaboradores com conhecimento 
em economia; se as questões envolvem carências alimentares, a articulação com a saúde 
será reforçada com a presença de nutricionistas; se há projetos relacionados a hortas 
comunitárias, é importante o conhecimento de agronomia; se a relação com animais 
domésticos deve ser trabalhada, a equipe deve ser integrada por quem detém 
conhecimentos de veterinária; se há questões de segurança e regularização de imóveis, 
há que haver domínio na área da engenharia civil e do direito, que também pode ser 
importante no apoio à constituição de cooperativas.   

Essa interdisciplinaridade da equipe social lhe garante uma autonomia relativa, 
não a ponto de prescindir das demais áreas, mas suficiente para trabalhar as questões 
mais prioritárias e favorecer essa interlocução. 

Assim, é necessário que, gradativamente, a equipe seja reforçada por 
profissionais que atuem nessas diversas áreas.  

Propostas 

Renda Básica Municipal 

Programa de oferta de renda básica incondicionada a pessoas e famílias em situação de 
extrema vulnerabilidade. Valores e critérios de eleição a definir com base na capacidade da 
Administração.  

Vigilância Socioassistencial 

Estruturação efetiva de uma Vigilância Socioassistencial em Franca, sendo responsável 
por produzir, sistematizar e analisar todas as questões relacionadas à política de assistência social 
do nosso município, com entendimento territorializado dos problemas.  

Seu funcionamento se organizará em dois eixos principais: a) compreensão dos tipos e 
graus de vulnerabilidade das populações nos diferente territórios da cidade; b) acompanhamento 
e avaliação dos serviços e benefícios socioassistenciais ofertados no município. A partir disso, o 
Poder Público será capaz de formular políticas públicas socioassistenciais melhor direcionadas, 
corrigir políticas que não estejam funcionando e monitorar territorialmente as vulnerabilidades 
da população. Além disso, é um instrumento que serve também para reforçar a transparência na 
política de assistência. 

Caso essa estrutura já estivesse vigente em Franca antes, o Poder Público local não teria 
demorado tanto para se organizar no enfrentamento às consequências socioeconômicas 
imediatas da pandemia sobre uma parcela significativa da população, e poderia ter proposto, 
com base em evidências, políticas públicas emergenciais bem planejadas. 

Proteção à Criança e ao Adolescente 

Constituição de um núcleo de atenção, na área de Assistência Social, para atendimento 
prioritário aos casos de necessidade de assistência social que envolvam crianças e adolescentes, 
com a constituição, na rede municipal de serviços e atendimento (escolas, unidades de saúde, 
núcleos de atividade cultural e esportiva, fiscalizações), de uma rede de interlocução que acione 
esse núcleo se identificadas possíveis situações que demandem sua atenção.  
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Esse mesmo núcleo e rede trabalharão a questão dos direitos humanos relacionados à 
criança e ao adolescente, no aprofundamento da aplicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, atuando junto ao Conselho Tutelar em casos de violações mais graves e 
desenvolvendo uma parcela da Campanha Publicitária Permanente pelos Direitos Humanos, 
procurando desenvolver simultaneamente a noção de direitos humanos e da importância de sua 
observação entre esse público específico e a conscientização, na sociedade em geral, sobre os 
problemas advindos com as violações a esses direitos. 

Nesse processo, pretende-se criar uma consciência ética na sociedade, baseada na 
expressão de Gabriel Garcia Márquez: “Um país [uma cidade] que tem crianças e adolescentes 
vitimados só deveria falar em ética entre aspas”.  

Programa de Aquisição de Alimentos Municipal 

Aquisição de alimentos para escolas, creches, cozinhas piloto, programas assistenciais, 
restaurantes populares e outros equipamentos públicos municipais ou entidades conveniadas, 
diretamente de produtores locais e especialmente de pequenos produtores rurais e da 
agricultura familiar, de modo a estimular a diversificação do cultivo e o avanço nas etapas da 
cadeia produtiva de alimentos, promovendo o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade 
e regularidade necessárias, tanto aos equipamentos citados quanto às pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional atendidas por programas assistenciais.  

Com isso promove-se a inclusão econômica e social desses pequenos produtores, com 
fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de alimentos e 
à geração de renda. 

Programa que se integra ao uso estratégico do poder de compras governamentais e às 
atividades de consultoria e assessoria da Agência de Desenvolvimento. Valoriza-se, ainda, a 
biodiversidade e a produção agroecológica de alimentos, incentivam-se hábitos alimentares 
saudáveis e estimula-se o cooperativismo e o associativismo. 

Essa proposta integra o programa de segurança alimentar (link). 

Banco de Alimentos em Franca  

Integração com o programa de aquisição de alimentos, que envolve a coleta, junto 
a fornecedores cadastrados, dispensação e distribuição de alimentos que estão em 
perfeitas condições de consumo, mas não em condições ideais de apresentação para a 
comercialização.  

Essa proposta integra o programa de segurança alimentar (link).  

Restaurantes Populares  

Implantação de restaurantes populares com fornecimento de refeições mais 
saudáveis a preços acessíveis.  

Essa proposta integra o programa de segurança alimentar (link). 

Cozinhas Piloto 
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Proposta de pré-processamento e preparo de alimentos, programado de acordo 
com a demanda cadastrada, que inclui, por um lado, a capacitação profissional e o 
associativismo como forma de geração de renda (na produção) e, de outro, o acesso a 
alimentação saudável a custos mais baixos (no consumo desses alimentos por exemplo 
na merenda e em várias entidades assistenciais ou conveniadas).  

Assim, oferece-se uma opção de renda já associada a uma demanda real. 

Em síntese, o que se propõe aqui é uma abordagem integrada entre saúde e 
organização social de modo a reduzir a vulnerabilidade da população no que diz respeito 
à imposição de hábitos geradores de agravos à saúde. 

Além disso as possibilidades são muito amplas, pois há interligação com a diretriz 
de uso estratégico do poder de compras e com o estímulo à micro agroindústria e à 
agricultura familiar.  

Assistência em Segurança e Regularização Imobiliária 

Apoio e assessoria com vistas à melhoria das condições de segurança e, 
independentemente, com vistas à regularização imobiliária para famílias de baixa renda.  

Esse é um problema que precisa ser enfrentado pelo poder público, pois as 
dificuldades que os pobres têm para construírem de forma regular é um fator de grave 
desvalorização de seu patrimônio e gerador de concentração de riqueza, pois depois de 
uma ou duas gerações os imóveis se tornam praticamente irregularizáveis e podem ser 
adquiridos, por quem dispõe de recursos financeiros, jurídicos e tempo, por valores 
ínfimos. 

Por outro lado, independentemente da regularidade, a questão da segurança e 
da salubridade nos imóveis também exige uma abordagem técnica nas áreas da 
arquitetura e da engenharia públicas. 

A proposta envolve a perspectiva de convênios com a Ordem dos Advogados do 
Brasil, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a interlocução com os cartórios 
de registro de imóveis e, eventualmente, de notas; e tem relação com a simplificação 
legislativa.   

Conferência Municipal de Organização Social 

Ciclo de discussões concluído por conferência para avaliação dos resultados e 
revisão do Plano Municipal de Assistência Social, com atualização, reformulação dos 
programas que forem necessários e reorganização da área, em 2021, quando se encerra 
a vigência do atual plano26. 

  

 
26 https://www.franca.sp.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=5517:plano-de-
assistencia-social&Itemid=1552  

https://www.franca.sp.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=5517:plano-de-assistencia-social&Itemid=1552
https://www.franca.sp.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=5517:plano-de-assistencia-social&Itemid=1552
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Cidade Justa e Segura 

Se, nos dois macro programas anteriores, o que se propõe é o oferecimento de 
uma cidade com mais qualidade para a coletividade e, no campo econômico, que as 
pessoas que compõem essa coletividade tenham melhores condições de acesso a 
emprego e renda, a proposta do Cidade Justa e Segura é garantir que esses benefícios 
sejam acessíveis a todos.  

Não basta que as praças estejam mais belas e bem cuidadas. É necessário que as 
mulheres possam andar por elas sem sentir medo. Não basta que as pessoas adquiram 
seus terrenos. É necessário que os pobres possam neles construir suas casas e obter toda 
a documentação necessária de forma simples e barata. Não basta um bom serviço de 
saúde. É necessário que os trabalhadores sejam atendidos em horários que não 
representem risco de se prejudicarem no emprego. Não basta que haja mercado. É 
necessário que os empreendedores, seja um industrial ou um camelô, possam acessá-lo 
sem entraves burocráticos. Não basta que a educação seja de qualidade. É necessário 
que as crianças pretas se sintam bem na escola.  

 Uma cidade justa não é apenas a que trata todos de forma igualitária. Isso já é 
muito, mas também é necessário que ela não pese sobre os cidadãos. Que as leis 
municipais, os processos de licenciamento, a fiscalização e os sistemas de controle não 
sejam compreendidos como obstáculos ou como mecanismos formais cuja finalidade diz 
respeito à sua própria existência. A lei não existe para ser cumprida, mas para organizar 
a vida das pessoas. O licenciamento não existe para impedir as atividades, mas para 
determinar como elas devem ser executadas da melhor forma no que diz respeito às 
questões sociais. A fiscalização não existe para punir, mas para agregar valor à cidade, 
coletivamente, e às atividades, isoladamente. Os sistemas de controle também não 
existem para impedir ou punir, mas para garantir que os resultados previstos sejam 
alcançados da forma como foram planejados.  

Por isso é necessário simplificar a legislação, ter clareza nos processos, integrar a 
fiscalização e promover controles comprometidos com os resultados da gestão, entre 
várias outras coisas.  

Uma cidade segura não é a que prende, a que pune: segura é a cidade que 
consegue prevenir. É a cidade onde as pessoas não sentem medo de andar na rua. Onde 
guarda civil, bombeiros, polícia militar não compitam, mas trabalhem juntos com base 
em inteligência e cooperação. Onde não se tem medo da polícia, da guarda municipal, da 
fiscalização ou do poder público, em geral, mas respeito e apreço por seu trabalho – que 
evita que as infrações ocorram.  

Nesse sentido, um município muito burocrático, muito complexo, que dificulte o 
exercício da livre iniciativa, tende a se desenvolver menos, de modo que há uma profunda 
conexão entre o processo legislativo e a política de desenvolvimento econômico. Aqui o 
conceito de desenvolvimento é importante – o que se busca é o desenvolvimento 
sustentável, conforme tratado no macro programa Cidade Produtiva e Fraterna: 
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27 

Também o conceito de livre iniciativa deve ser ampliado para muito além da 
atuação dos grandes agentes de mercado para a garantia da atividade dos agentes locais. 
Não pode haver entraves desmesurados para uma pessoa simples construir sua casa, 
para um ambulante trabalhar – isso ofende a livre iniciativa. O mesmo se aplica à 
atividade empresarial. As regras devem ser claras, simples, e impedir, exclusivamente, o 
que prejudica o conjunto da sociedade. 

O fundamental é recuperar o conceito do que se chama de “princípio da 
instrumentalidade”, segundo o qual a legislação é instrumento do bem estar social, e não 
objetivo.   

A legiferância compulsiva28 a que muitos municípios se dedicaram nas últimas 
décadas criou um quadro de estagnação econômica na administração municipal, com 
regras onerosas, processos infindáveis, multas profusas e, no fim, insegurança e um 
estímulo generalizado à clandestinidade. 

Essa não é uma crítica que fazemos ao Poder Legislativo, até porque há várias  
manifestações de vereadores das mais diversas orientações políticas contra essa postura, 
no decorrer dos anos. A crítica se dirige ao processo que foi desenvolvido, na maioria das 
vezes a partir de iniciativas do Poder Executivo, em que cada lei é vista como um 
dispositivo isolado, cujos efeitos são previsíveis – então quase sempre se discutem as 
propostas olhando apenas para o que elas se propõem a resolver, sem se analisarem 
aspectos como a capacidade de organização do Município, a capacidade de fiscalização, 
o nível de entraves que podem ser causados, os impactos em outras áreas. Na verdade 
as leis se integram em diversos sistemas extremamente complexos, de modo que ao se 
discutir uma propositura é necessário inseri-la nesse sistema e avaliar não apenas os 
objetivos da legislação, mas todos os impactos que deverá causar. 

Então, para essa finalidade, será necessário um grande esforço do Poder 
Executivo, e mais ainda do Poder Legislativo, para que, em uma programação harmônica 
e bem articulada, promovam os necessários aperfeiçoamentos e atualizações legislativas, 

 
27 Fonte: www.wikipedia.org. 
28 Aqui estamos entendendo como legiferância compulsiva a visão de que produzir muitas leis leva a uma 
sociedade mais organizada, sendo que na realidade essa organização depende apenas da boa aplicação das 
leis essenciais, que devem ser claras e de fácil compreensão. O princípio jurídico de que “ninguém pode 
alegar o desconhecimento da lei”, para se eximir do cumprimento de uma obrigação, tem como 
contrapartida lógica a necessidade de que o universo de leis que pesem sobre uma pessoa sejam 
compatíveis com sua capacidade de conhecer a legislação – seja em função da própria lógica social (por 
exemplo – matar alguém é uma vedação que todos compreendem independentemente da formação 
jurídica), seja em função dos conhecimentos que deve obter para atuar em dada situação (por exemplo, é 
fácil compreender que um estabelecimento que vende alimentos deve ser fiscalizado do ponto de vista 
sanitário). Dessa forma, uma quantidade enorme de leis complexas produz, automaticamente, uma 
sociedade infratora, não pela natureza da sociedade, mas pela complexidade do sistema legal. 
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por meio de um processo muito mais participativo, em que se valorizem a empatia e o 
engajamento da sociedade na análise de proposição do que se pretende para que Franca 
seja uma cidade menos burocrática.   

Segura é a cidade que previne acidentes. A que sinaliza mais do que multa. A que 
gasta mais com educação para o trânsito do que com tratamentos de acidentados. A que 
respeita o pedestre. A que acredita mais no resultado de campanhas do que apenas em 
lombofaixas.  

Segura também é a cidade que consegue reduzir os efeitos de desastres naturais. 
Se não consegue controlar as chuvas, mitiga seus efeitos, promovendo as obras de 
contenção necessárias; não despejando detritos nos córregos e galerias; que tem defesa 
civil funcionando não apenas para socorrer os desabrigados, mas para avisar com 
antecedência em caso de desastres naturais. 

Segura, por fim, não é a cidade que combate a violência – mas a cidade que 
respeita a mulher, o negro, o jovem, o desempregado. A cidade que não produz violência.  
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Cidadania e Direitos Humanos 

Conceito e Diagnóstico 

Embora as áreas de assistência e desenvolvimento social (aqui tratada no âmbito 
da organização social) e a de direitos humanos tenham muito em comum, há uma 
distinção relevante no sentido de que aquela tem foco em questões relacionadas a 
vulnerabilidades de natureza essencialmente econômica, ainda que com causas e 
reflexos em outras áreas, e assim o público alvo daquelas políticas pertence 
fundamentalmente às classes mais pobres da população. Por isso, também, a organização 
social é incluída no mesmo macro que o desenvolvimento econômico. 

Por outro lado, a questão dos direitos humanos diz respeito à discriminação 
sofrida por pessoas de todas as classes sociais. As mulheres ricas sofrem com o machismo 
assim como as pobres; os casos de estupro são apenas tratados de forma diferente, em 
especial pela mídia, mas ocorrem em todas as classes; o racismo também se manifesta 
independentemente das condições econômicas (vejam-se os exemplos no futebol); o 
mesmo ocorre com as ofensas e agressões contra os grupos cuja orientação não é 
heterossexual, com os direitos das crianças a uma infância sem violência, com as 
manifestações de xenofobia e com outras formas de discriminação.  

Apesar dessa forma de ocorrência difusa entre as classes, há uma impressão 
generalizada de que a discriminação ocorre apenas ou pelo menos majoritariamente nas 
classes mais baixas, economicamente falando, o que decorre de questões estatísticas 
(efetivamente há mais pobres do que ricos, o que faz com que em números absolutos as 
ocorrências sejam maiores nessa classe); do orgulho de classe (os mais ricos 
eventualmente acreditam que expor o problema é mais grave do que a própria violação, 
e por isso se esforçam por esconder as ocorrências); do acesso a abordagens diferentes 
(os pobres recorrem quase sempre apenas à polícia ou aos serviços sociais, que são 
públicos, enquanto os ricos têm acesso a várias formas de terapia ou atendimentos 
privados). 

O recrudescimento desse tipo de violação já vinha ocorrendo no Brasil e no 
mundo, com o crescimento de manifestações machistas, racistas, homofóbicas, nazistas 
e fascistas, mas nos últimos anos houve uma elevação desse tipo de ocorrências, um 
desgaste das abordagens em torno da ideia de “politicamente correto” e um acirramento 
das relações sociais com união de diversas minorias repressoras a partir da qual se 
constituiu um conjunto repressor quantitativamente relevante.  

Esse conjunto repressor contou, e conta, ainda, com amplo apoio em estruturas 
oficialmente encarregadas da repressão, como as forças armadas e policiais, juízes e 
promotores de justiça. Ainda que não haja elementos para se afirmar que nesses quadros 
esse viés autoritário ocorreu em patamares quantitativamente superiores ao que se deu 
no restante da sociedade, o poder deletério de que dispõem, seja pelas armas, seja pela 
institucionalidade, foi fundamental no encorajamento e na consolidação desse conjunto.   

No Brasil esse processo atingiu seu auge nas últimas eleições presidenciais, mas a 
vitalidade desse movimento começou a arrefecer logo em seguida, em grande parte em 
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razão de esse grupo ser constituído de diversas minorias, cada uma também reprimida 
por motivos específicos. Todavia, esse arrefecimento ainda não é significativo a ponto de 
se perceber uma reversão no processo.  

Assim, o que se tem hoje é uma sociedade fragmentada em diversas minorias que 
são violentadas quotidianamente, mas que só são capazes de perceber o que as distingue 
no sofrimento específico (a cor, o sexo, o gênero, a religião etc.), e incapazes de perceber 
o que as identifica na condição geral: uma sociedade em que o poder político e 
econômico se baseia na violação (que enfraquece as pessoas), na fragmentação (que 
enfraquece as organizações sociais) e na invisibilidade dos violadores (que impossibilita 
sua identificação como tal). 

Nesse processo, usando como exemplo a condição feminina, frequentemente a 
mulher vítima de machismo não se identifica com a outra, de outra classe social ou de 
outra religião, em razão da discriminação que as atinge intensamente, hipervalorizando 
as pequenas diferenças que apenas as diversificam, o que enfraquece a luta pela 
igualdade de direitos básicos. 

Cenários 

Em princípio, as consequências do acirramento das relações sociais ocorridas a 
partir de 2013, e que atingiram seu auge nas últimas eleições, ainda se estenderão por 
algum tempo, e as formas como irão se resolver ainda não são conhecidas.  

Portanto, a luta pelo respeito aos Direitos Humanos e pela organização da 
sociedade em bases cidadãs enfrentará obstáculos. Por um lado, obviamente, dos grupos 
que se identificam como “conservadores nos costumes” e defendem pautas identificadas 
com o machismo, com o sexismo e com o racismo, por exemplo.  

Também serão enfrentados obstáculos no próprio campo progressista, de grupos 
e núcleos que se estruturaram sobre o combate a essas violações e que, nesse processo, 
se apropriaram dessa luta de forma a construir e manter estruturas herméticas do ponto 
de vista das relações de poder. São estruturas que só reconhecem a sua forma de luta e, 
consequentemente, a sua legitimidade, com o que pouco se avança na emancipação 
social, posto que, pelo seu grau de organização, são capazes de inibir o desenvolvimento 
de outros processos emancipatórios, ainda que não sejam capazes de promover avanços 
significativos na luta pelos direitos humanos.  

Por fim, haverá a continuidade dos obstáculos sistêmicos e institucionais, já 
tratados no diagnóstico deste tema, o que colocará o desafio de se esboçar uma nova 
institucionalidade, menos formal, que atue em um ambiente de maior diversidade e 
tolerância e tenha por foco a emancipação comunitária.  
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Diretrizes 

Reconhecimento das Violações 

A política municipal de direitos humanos deve se basear no princípio de que o 
primeiro passo para a compreensão e posterior solução dos problemas ligados à violação 
de direitos básicos é o reconhecimento dessas violações.  

Para isso é necessário um debate mais profundo do que o que se realiza hoje, com 
exposição ampla e clara do sofrimento dos que são submetidos a essas violações, das 
posições dos que cometem essas violações e da compreensão da gênese e dos processos 
psíquicos e sociais envolvidos e na sua normalização.  

Esse debate deve ser muito mais difundido, maciçamente, do que é atualmente, 
de modo a que ultrapasse os limites dos grupos incomodados e possibilite a superação 
da esfera cognitiva e pelo menos um início de compreensão das questões emocionais 
que interferem na determinação de conduta de violadores e do sofrimento de violados.  

A partir dessa primeira fase será possível identificar e reconhecer a efetividade 
das violações, inclusive nos meios institucionais, que desenvolvem processos racionais 
para mascará-las. São essas violações institucionais que dificultam a superação e mantêm 
encobertos os preconceitos e discriminações, na medida em que estabelecem regras e 
níveis de tolerância para que essas violações possam ser perpetradas.  

Assim, ainda que a abordagem individual e punitiva possa ser importante 
pontualmente, ela é incapaz de modificar o sistema de violações, justamente porque se 
estrutura como um sistema que admite e, consequentemente, consolida limites dentro 
dos quais os direitos humanos podem ser desrespeitados, desde que os infratores sejam 
punidos.  

Por outro lado, essa lógica também promove ou permite o desenvolvimento de 
uma institucionalidade que luta pelo desenvolvimento dos direitos humanos e não tolera 
suas violações, mas que, por outro lado, tem sua razão de ser justamente nessas 
violações. Em certa medida se alimenta do que combate.  

Com a evidenciação e o debate acerca da natureza emocional e cultural do 
desrespeito aos direitos humanos, será possível uma abordagem que considere os limites 
da legislação, da ação institucional e do combate formal às violações, de modo a se 
superar um sistema que se sustenta nas punições às violações para uma comunidade 
que, além de não as tolerar, estrutura-se na assimilação e no respeito a esses direitos, e 
que se entende como principal instância capaz de mudar a situação.  

Essa abordagem também é capaz de promover a superação das barreiras de 
classe e outras formas de fragmentação, possibilitando a identificação de processos mais 
universais, que permitem o reconhecimento de condições semelhantes mesmo na 
diversidade.  

Portanto, induzir esse processo através de debates, da inclusão do tema da 
educação em direitos humanos em todos os espaços possíveis, da promoção da reflexão 
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crítica, de modo a que possamos compreender a questão e nos reconhecer como uma 
sociedade que viola direitos humanos, é um dos papéis a serem desempenhados pelo 
governo municipal no combate às violações de direitos humanos. 

Tratamento Igualitário 

O segundo ponto, e que deve ser implementado paralelamente ao primeiro, é a 
aplicação, na conduta do Poder Público, de tratamento igualitário para todos os grupos 
que sofrem discriminações, garantindo direitos básicos para todos, por meio de 
tratamento respeitoso, digno compreensivo e com naturalidade. 

Esse movimento envolve capacitação e campanhas permanentes junto aos 
servidores públicos para que estejam preparados para atender de forma adequada 
indivíduos em situação de vulnerabilidade (como usuários de drogas, população em 
situação de rua, profissionais do sexo, entre outros) e também não reproduzir violências 
em razão de raça, identidade de gênero ou orientação sexual. E isso não se restringe aos 
servidores de atendimento específico a populações vítimas de discriminação, mas é um 
processo de transformação global, que inclui também aqueles que atendem no âmbito 
do público em geral. Desse modo, queremos que, no decorrer do governo, a mudança de 
conduta seja assimilada pelos servidores públicos e claramente perceptível por toda a 
população. 

Paralelamente essas campanhas e capacitações devem ser também levadas a 
todos os que participam da prestação de serviços públicos, como concessionárias, 
empresas contratadas, credenciados, membros de conselhos e outros. A exigência 
relativa a esse tipo de capacitação deve, inclusive, constituir-se em cláusula dos contratos 
públicos firmados pela Administração Pública.  

Todo esse processo deve ser amplamente divulgado, e a partir do exemplo na 
mudança de atitude na área pública, as campanhas devem estender-se para os demais 
setores da sociedade, de modo a se promover a incorporação de valores e formas de 
conduta. 

Equipamentos de Proteção 

Paralelamente ao reconhecimento das violações e ao tratamento igualitário é 
necessário o fortalecimento dos equipamentos de proteção existentes e a criação de 
novos, seja por meios próprios ou mediante repasses a entidades do terceiro setor.  

Destacam-se como necessários a criação da Casa de Apoio à Mulher Vitimizada e 
a reorganização do Centro Pop.  

Fortalecer controle social  

A terceira diretriz diz respeito ao fortalecimento do controle social no processo 
de implantação dessa política pública. Esse controle, ainda que envolva as tradicionais 
formas de fiscalização e apresentação de denúncias às autoridades competentes, deve 
superar esse nível e se tornar difuso, baseado em censura pública pactuada e obviamente 
não violenta.  
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Esse processo deve ser colocado em movimento por meio de campanhas 
publicitárias que carreguem a mensagem da tolerância em relação às diferenças, das 
igualdades essenciais e da inadmissibilidade das violações, e que apresentem e 
proponham as formas de censura.  

Integração Protocolar 

Por fim, a última diretriz envolve a integração, por meio de protocolos, entre os 
vários setores da sociedade que lidam com essas questões, tanto de forma mais direta 
(como por exemplo o ambulatório de DST-AIDS) como de forma menos direta (como as 
unidades escolares). Esse processo de integração deve ser gradativo e baseado em 
consensos, envolvendo inicialmente as unidades da administração municipal; em 
seguida, as demais estruturas de atendimento público, como o Ministério Público, a 
Polícia Militar e a Polícia Civil, por exemplo; e, na sequência, também as entidades 
privadas. 

Inicialmente os protocolos podem ser mais simples, envolvendo apenas a 
informação de ocorrências à unidade responsável por centralizar as informações, nessa 
rede, passando depois pela discussão dos casos mais relevantes em cada período e 
chegando à pactuação de procedimentos, encaminhamentos, formas de abordagem e 
cooperação.  

Propostas 

Campanha Publicitária Permanente pelos Direitos Humanos 

Manter uma campanha institucional permanente de apresentação de temas, 
estímulo e divulgação de leituras e filmes sobre o tema, promoção da reflexão, 
evidenciação da importância do respeito aos direitos humanos e valorização das práticas 
relacionadas.  

Divulgação de Boas Práticas em Direitos Humanos 

Introdução da Temática de Direitos Humanos na Programação Cultural da 
Prefeitura, de forma destacada. 

ReDH 

Organização em rede, por meio de integração de protocolos, de entidades 
públicas e privadas, com sede em Franca, em torno da promoção dos direitos humanos, 
da prevenção e do combate às violações.   

Proteção à Criança e ao Adolescente (link) 

Programa de Prevenção e Atendimento à Violência Doméstica  

Programa que integra as áreas sociais, de saúde e de segurança. 

Capacitação de núcleo de servidores da área social para atendimento e 
prevenção, a partir da identificação de situações de risco potencial ou violência 



 

122 
 

doméstica efetiva, com estruturação de abordagens específicas para as vítimas, mas 
também para os agressores. Desse modo, o programa pretende agir com todos os 
envolvidos no caso, de um lado amparando e empoderando, de outro conscientizando e 
transformando. 

No caso da vítima, o atendimento estará focado em acolher e auxiliar na 
superação desse estado de violência. Para isso, entendendo e reforçando a todo 
momento que a vítima não é culpada pelo ocorrido, haverá orientação para que ela saiba 
identificar e interromper o Ciclo da Violência Doméstica29, instrução a respeito de todos 
os procedimentos cabíveis e auxílio nos encaminhamentos necessários a cada problema. 
Somado a isso, haverá orientação, capacitação e formação de grupos de mulheres para 
discussão e enfrentamento à violência doméstica. Desse modo, queremos que a vítima 
entenda que não está sozinha nesse processo, e que terá apoio do Poder Público e 
caminhos para se reestruturar, dando sequência à vida. 

Em relação ao agressor, é necessário que a abordagem sirva para conscientizá-lo 
a respeito da inadmissibilidade e das consequências da violência, bem como auxiliá-lo na 
construção de outras formas de se relacionar com as pessoas e o mundo à volta. Isso 
baseia-se no entendimento de que o agressor (também em decorrência de processos 
estruturais e de sociabilização) carece de habilidades e mecanismos para encarar 
adequadamente frustrações e construir relações saudáveis, e que o processo de violência 
é danoso inclusive a ele. A tomada de consciência a respeito desses fatos (por meio de 
cursos de formação, rodas de discussão, acompanhamento terapêutico e variados 
processos de educação humanística) auxilia na prevenção à reincidência e melhora a 
qualidade de vida também do agressor, possibilitando-o cultivar relações em que não se 
transige com a violência e nem se estimula a passividade, valorizando-se “a assertividade, 
a busca de solução por meio de autocontrole, diálogo, respeito e tomada de providências 
como a busca dos direitos, o conhecimento de um repertório de habilidades alternativas 
à violência ou à inércia"30. 

Esse procedimento não elimina as medidas cautelares e repressivas, que são 
complementares. 

 
29O Ciclo da Violência é composto por três fases que, ocorrendo de forma cíclica, alimentam processos 

recorrentes de violência doméstica. A 1ª Fase é a de Aumento da Tensão, quando começam a 
emergir os primeiros sinais de violência, com humilhações, ameaças e destruição de objetos. A 2ª 
Fase é do Ato de Violência, ou seja, quando ocorrem as explosões do agressor, que materializa a 
tensão da primeira fase em variadas formas de violência. A 3ª Fase é a da Lua de Mel, onde o 
agressor apresenta arrependimento, age de forma amorosa e promete mudanças. Após o período 
de calma da 3ª Fase, os momentos de tensão voltam a ocorrer, dando novo início ao ciclo, que tende 
a ocorrer com manifestações de violência cada vez mais intensas, chegando, em muitos dos casos, 
ao feminicídio. Mais sobre isso em: https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-
domestica/ciclo-da-violencia.html. 

30ALVES, J. L. Enfrentamento da violência conjugal pela valorização do comportamento assertivo: um 
modelo de intervenção. 2017. 124p. Tese (Doutorado em Promoção de Saúde) – Universidade de 
Franca, Franca. 

https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html
https://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html
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O programa deverá contar com apoio jurídico e, em parceria com o Ministério 
Público e Poder Judiciário, valer-se da possibilidade de coagir os agressores a participar 
dos processos de formação humanística para combate à violência doméstica. 

Paralelamente, como parte da programação do Município, serão promovidos 
eventos que rodam pelos bairros levando informações e debates a respeito do assunto 
com pessoas qualificadas nessa temática, peças teatrais e apresentações culturais, 
mostras fotográficas e outras atividades afins alusivas a essa questão. 

Protocolos de Atendimento para Vítimas de Violência contra os Direitos Humanos 

Estruturação de protocolos específicos a serem seguidos pelos funcionários 
públicos no atendimento de vítimas de violência em razão de raça, identidade de gênero 
ou orientação sexual, de modo que o poder público seja capaz de oferecer acolhida, 
instrução clara e mais agilidade em todos os processos relacionados a casos assim. Esses 
protocolos de atendimento serão acompanhados de treinamento e formação adequados 
em Direitos Humanos para que os servidores saibam lidar corretamente com as vítimas 
e não reproduzam violências. 

Parcerias para Emprego a Vítimas de Violência Doméstica 

Entendendo a relação estrutural entre a dependência econômica e a 
manutenção/reprodução de processos de violência, pretendemos criar um programa, 
integrado com a Agência de Desenvolvimento Econômico, para estimular que empresas 
locais contratem pessoas vítimas de violência doméstica atendidas pelo poder público. 
Para isso, já no atendimento, a pessoa será consultada sobre interesse de fazer parte 
desse cadastro. Importa ressaltar que todo o programa será estruturado de forma a 
proteger as vítimas de quaisquer exposições. Assim, para além do atendimento e amparo 
imediato dessas pessoas, queremos ajudá-las com oportunidades para reestruturarem 
suas vidas com independência. 

  



 

124 
 

Segurança Pública  

Diagnóstico e Contexto  

Algumas Informações 

 Trânsito31: 

• Franca está entre as cinco cidades com maior taxa de mortalidade 
do Estado; 

• 85% das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas, a maioria 
entre 18 e 40 anos de idade; 

• Maioria dos acidentes entre sexta-feira e domingo, em vias 
públicas municipais, entre 18h e 6h (indica associação ao consumo 
de bebida alcoólica aos finais de semana); 

• Aumento da frota, em dez anos (2008-2018), de 64% (indica 
necessidade de melhor transporte público); 

• Necessidade de uma grande malha cicloviária; 

• Necessidade de melhores condições de trafegabilidade para 
pedestres. 

Delitos32 

 

Não foram encontrados dados sobre segurança no site da Prefeitura, inclusive na 
página da Secretaria de Segurança e Cidadania.  

Observa-se, analisando-se as informações acima, que se consideradas as políticas 
cuja competência diz respeito mais diretamente ao governo estadual (dados do segundo 
quadro), os números de Franca são melhores do que os da maioria do Estado.  

Exceção a esse quadro é a taxa de furtos, em que nossos números são superiores 
aos do Estado em 15%, e que é o tipo de crime que parece trazer mais impactos na 
percepção da insegurança e maior incômodo, pelo excesso de ocorrências, sendo 

 
31 https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/03/11/ribeirao-preto-e-franca-estao-
entre-as-5-com-maior-taxa-de-mortalidade-no-transito-em-sp.ghtml 
 
32 Dados do governo do Estado - https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx  

2000 2018 2019 2000 2018 2019 2000 2018 2019

Homicídio Doloso por 100 mil 

habitantes
6,62 3,24 4,67 34,18 6,7 6,27 -81% -52% -26%

Furto por 100 mil habitantes 1.937,75 1.430,95 1.349,55 1.073,59 1.147,67 1.178,31 80% 25% 15%

Roubo por 100 mil habitantes 153,75 133,88 130,46 581,97 598,08 576,32 -74% -78% -77%

Furto e Roubo de Veículo por 100 

mil habitantes
90,65 175,08 163,15 635,67 359,87 309,53 -86% -51% -47%

Furto por 100 mil veículos - 212,45 194,82 - 343,61 302,29 -38% -36%

Roubo por 100 mil veículos - 15,72 12,22 - 203,96 155,12 -92% -92%

Furto e Roubo de Veículo por 100 

mil veículos
- 228,18 207,04 - 547,56 457,41 -58% -55%

Taxa de Delito
FRANCA ESTADO COMPARAÇÃO

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/03/11/ribeirao-preto-e-franca-estao-entre-as-5-com-maior-taxa-de-mortalidade-no-transito-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/03/11/ribeirao-preto-e-franca-estao-entre-as-5-com-maior-taxa-de-mortalidade-no-transito-em-sp.ghtml
https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx
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também o que tem maior relação com políticas sociais praticáveis no âmbito dos 
municípios. 

Já com relação ao trânsito, em que a gestão depende mais dos municípios, a 
situação de Franca é bem pior do que o que se verifica no Estado.  

Outros dados reveladores e que devem ser levados em conta no planejamento 
das políticas públicas municipais de segurança, e que são consequência do recente 
processo de acirramento das relações sociais e podem refletir os estímulos diretos e 
indiretos  da campanha eleitoral de 2018 e do governo federal são o aumento de 40% no 
porte ilegal de armas e de 17% na apreensão de armas ilegais (de 2018 para 2019). No 
mesmo sentido, pesquisas recentes indicam o crescimento da violência contra o público 
LGBT33, contra pretos34 e contra mulheres já em 2019.  

Com a pandemia, no mundo todo, aumentaram os casos de violência doméstica, 
contra mulheres e contra idosos.  

Por fim, a evolução dos meios tecnológicos também tem provocado um 
crescimento dos crimes cibernéticos, inclusive e especialmente no que diz respeito aos 
atentados contra os direitos humanos.  

A atuação dos municípios na área de segurança pública é historicamente limitada, 
tendo em vista o artigo 144 da Constituição Federal, que não reconhece nenhum órgão 
municipal como integrante do sistema de segurança, admitindo apenas a possibilidade 
de que os municípios criem guardas civis apenas para a proteção dos bens, serviços e 
instalações municipais.  

A integração entre entes é prevista genericamente nesse artigo (“dever do 
Estado”) e entre os órgãos e destes com a sociedade também genericamente (“dever de 
todos”). Mas o conceito constitucional é limitadíssimo: “preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Nada que se refira às causas, como 
“redução das injustiças ou das desigualdades” ou “garantia dos direitos humanos”. Nada 
que se refira a objetivos maiores “paz social” ou “liberdade para todos, especialmente 
para os vulneráveis”. O foco na ideia de repressão é determinado claramente pela 
composição do sistema – os cinco componentes são polícias.  

Recentemente foram aprovados a Lei 13.675/2018, que institui a política nacional 
de segurança pública, e o Decreto 9.630/2018, Plano Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social, ambos prevendo maior integração entre as esferas estatais e muito mais 
responsabilidade e obrigações para o município, sem, contudo, prever mais recursos. Por 
outro lado, o primeiro princípio da Política Nacional é o “respeito ao ordenamento 
jurídico”, nada dizendo sobre a necessária “revisão do ordenamento jurídico”, de modo 
que se evidencia a compreensão absolutamente equivocada de que esse ordenamento 
deve ser preservado, embora o Brasil seja um dos países que mais punem e que, mesmo 

 
33 https://catracalivre.com.br/cidadania/pesquisa-comprova-aumento-de-violencia-com-lgbts-desde-a-
eleicao/ 
34 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-27/numero-de-homicidios-de-pessoas-negras-cresce-115-
em-onze-anos-o-dos-demais-cai-13.html 
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assim,  tem elevadíssimos índices de criminalidade, evidenciando a absoluta ineficácia 
desse ordenamento. Ainda que se preveja o aprimoramento da legislação penal, não há 
indicação de em que consistiria esse aprimoramento, e em geral isso tem significado 
apenas o agravamento de penas e redução das garantias ou de instâncias recursais. 

Assim, há que se reconhecer que a Política Nacional traz avanços formais no 
tratamento dos princípios, como por exemplo a “proteção dos direitos humanos, respeito 
aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana”, 
“participação e controle social”, “resolução pacífica de conflitos” e “uso comedido e 
proporcional da força”. Também há avanços na previsão de maior integração, mas 
embora o sistema passe a ser concebido de forma mais aberta, há ainda uma concepção 
focada quase totalmente no conceito de “órgãos e das instituições de segurança pública” 
e muito pouco espaço para os “outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema 
de segurança pública”. 

Por outro lado, essa política é arcaica no cerne da concepção, pois reflete, no 
discurso, preocupações corporativas e de classe, como por exemplo com essa ausência 
de revisão do ordenamento jurídico; equiparação, em diversas ocasiões, da defesa da 
vida e do meio ambiente à do patrimônio; valorização expressa da “qualidade de vida” 
apenas dos servidores da segurança pública.  

Por fim, a política é acanhada nas pretensões, supervalorizando, entre os 
princípios, o da eficiência, que diz respeito ao  “uso dos instrumentos adequados”, em 
detrimento do da eficácia, que diz respeito à obtenção de resultados, e do da efetividade, 
que diria respeito às mudanças que a política promoveria.  

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania a equipe 
desse órgão conta com 40 servidores na área administrativa (incluindo estagiários, cujo 
número não foi identificado) e 50 guardas municipais. O efetivo total da guarda (inclusive 
lotado em outros órgãos) é de 61 servidores, divididos em três classes.  

Há um grande conjunto de funções atribuídas à guarda municipal, que envolve 
patrimônio, bens, serviços e instalações; monitoramento de câmaras e alarmes; 
fiscalização de transporte alternativo, táxis, mototáxis, vans e veículos abandonados; 
meio ambiente, entre outros, além de apoio às áreas de fiscalização sanitária, postural e 
de obras.  

Sob outro aspecto, também as questões relacionadas ao clima vêm se tornando 
cada vez mais graves, ante a violência crescente das manifestações meteorológicas, 
provavelmente decorrentes das mudanças climáticas.  

Cenários 

O cenário pós-pandemia indica riscos de consolidação temporária das práticas de 
violência doméstica aumentadas durante o isolamento e de agravamento das relações 
sociais, o que pode sobrecarregar o trabalho das guardas municipais relativamente ao 
uso de próprios públicos e dos espaços públicos.  
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Nesse processo, tende a haver um agravamento da situação dos grupos mais 
vulneráveis, vítimas de violência doméstica, étnica e por orientação sexual, sendo 
significativamente preocupante a situação de moradores de rua. 

Há risco, também, de aumento dos casos de furtos, já elevados no município, o 
que exige maior atenção com relação à guarda patrimonial.  

Dada a conjuntura econômica já analisada, há pouca expectativa de aumento de 
recursos para prevenção a desastres naturais, ao passo que é alta a expectativa de que 
esses desastres continuem ocorrendo. 

Diretrizes 

Proteção  

A política de segurança pública do Município deve ter foco central na proteção da 
sociedade e, em sintonia com diretrizes específicas da política nacional de segurança 
pública e defesa social (artigo 5º, III e X da Lei 13.675/2018), com ênfase nos grupos 
vulneráveis.  

Assim, há que haver uma profunda integração entre a Guarda Civil, encarregada 
mais diretamente da execução da política municipal de segurança, com as áreas de 
cidadania, direitos humanos e organização social (que inclui a assistência).  

Trata-se, na prática, de mudança importante de paradigma, pois esse conjunto de 
pessoas que frequentemente é identificado como causa dos problemas de segurança 
passa a ser compreendido como principal foco de atenção protetiva do Estado.  

Essa integração passa também por entender que trabalhos muitas vezes 
desarticulados, desenvolvidos por entidades de terceiro setor, como Alcoólicos 
Anônimos, por exemplo, têm um impacto muito importante, mas sem a repercussão 
necessária, devendo a gestão pública conseguir promover essa articulação para integrar 
diferentes atores e áreas para o enfrentamento do problema em sua real complexidade. 

Além do processo integrativo, propõe-se uma revisão no próprio processo de 
identificação da Guarda Civil, pela sociedade, pois que deve passar a ser percebida a 
partir de sua dimensão ética, pela sua importância na promoção do equilíbrio social no 
contexto do “Cidade Comunidade”. Essa mudança de “identidade” da Guarda Municipal 
se conecta com a mudança de paradigma em relação ao que é a violência, discutida na 
diretriz “Reconhecimento das Violações”, de modo que a política de segurança pública se 

integra à de “Cidadania e Direitos Humanos” no estímulo à criação de repertório cultural 
para que as pessoas resistam à violência. 

Essa forma de trabalho, ao sensibilizar, informar, conectar e organizar a 
sociedade, garante a continuidade das propostas construídas no processo, mesmo diante 
da alternância de orientação política do governo.  

No que diz respeito aos servidores públicos, essa fórmula tem efeitos nas políticas 
de seleção, formação e reorganização das carreiras.  
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Prevenção  

A perspectiva de atuação da segurança no Município deve ser focada na 
prevenção. A prevenção, assim, orienta a política pública de segurança e a redução do 
número de casos deve ser a medida da sua eficácia 

Nesse sentido, por um lado a atuação da Guarda Municipal deve acontecer por 
meio de interlocução com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros e por outro lado 
com todos os órgãos municipais de fiscalização.  

A integração da Guarda com as fiscalizações não pode se limitar à retaguarda e 
apoio para execução das agendas dessas últimas, mas envolver um processo permanente 
de informação cruzada, através de um sistema de informação, por meio do qual se 
conheça com rapidez e precisão o que está ocorrendo e o que pode vir a ocorrer no 
território, permitindo-se assim a ação preventiva.  

No que diz respeito aos espaços públicos, e a partir desse processo de informação 
cruzada e de monitoramento permanente, a Guarda Civil deve marcar presença 
frequente, transmitindo a ideia de segurança e acolhimento, de modo a atrair a 
população para que ocupe e, se possível, passe a cuidar, do maior número possível de 
praças, parques e espaços afins. Nesse processo, também a promoção de eventos 
públicos e privados, com presença não só da guarda, mas também, alternadamente, das 
fiscalizações de posturas e sanitária, por exemplo, deve ser diversificada no que diz 
respeito à ocupação do território, pois isso evita a consolidação de espaços com perfil de 
“cracolândias”.   

Assim, esse viés preventivo da segurança pública, que se concretiza pela 
integração entre os diversos órgãos e diferentes esferas é, mais do que simplesmente a 
construção de programas, também um processo de estabelecimento de relações, 
inclusive relações com a comunidade, tanto de forma organizada quanto pela relação 
direta com a população, que deve ter constante informação a respeito dessa política, 
sabendo como, onde e a quem recorrer para receber o atendimento.  

A política de segurança se conecta e dá centralidade à política de comunicação, 
especialmente no que diz respeito às medidas de humanização que integram segurança 
e outras áreas, como por exemplo, no caso da Redução de Danos. 

Portanto, ainda que seja fato que a política preventiva é sempre muito pontual e 
paliativa, sendo difícil sua manutenção de forma perene, em especial em relação às 
práticas infracionais de maior potencial, como as relacionadas ao tráfico, por exemplo, 
tendo em vista que os infratores também planejam e buscam adaptar suas práticas às 
táticas do Estado; ainda assim, é possível um avanço consistente e gradativo se houver 
institucionalização dos processos de implementação das políticas públicas e adesão 
social, tanto em razão da importância quanto dos impactos dessas políticas, o que 
entendemos viabilizável se se aliar a implementação de políticas com os processos de 
transparência e participação.  

Esse nos parece o caminho para que essas políticas se sustentem mesmo com a 
transição de gestões, evitando-se o esvaziamento ou o encerramento de políticas 
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anteriormente postas, na medida em que se mostrarem eficazes e compartilhadas entre 
população, sociedade organizada e Estado.  

Tecnologia 

O diferencial que pode garantir a eficácia do modelo proposto reside na 
implantação de ferramentas tecnológicas, o que tem relação com a proposta de 
reformulação da EMDEF para a produção de mobiliário urbano inteligente  (link). 

Paralelamente pretende-se criar uma central de monitoramento que conecte 
esse mobiliário, uma rede privada de câmeras de vigilância e que seja apoiada por drones 
também a serem utilizados no processo de vigilância e monitoramento. 

A tecnologia implantada de forma gradativa e planejada, em paralelo com o 
desenvolvimento e da capacitação para o processo de monitoramento, com 
mapeamento de ocorrências e incidências e utilização de ferramentas de 
georreferenciamento, possibilitará à Guarda Municipal assumir protagonismo no 
processo de interlocução com outros órgãos de segurança com atuação no Município. 

A implantação desse sistema de monitoramento também favorecerá a integração 
de todas as políticas de fiscalização que igualmente tem efeitos preventivos indiretos na 
segurança pública, como por exemplo no monitoramento de construções clandestinas, 
pontos de deposição clandestina de resíduos e ocupação de áreas públicas.  

Os resultados de todo esse conjunto de interlocuções intermediadas por 
ferramentas tecnológicas deverão ser apresentados rotineiramente à população, por 
meio de comparações entre “antes e depois”, o que garantirá a transparência, permitirá  
a avaliação por parte da sociedade, orientará a política de educação para a segurança 
pública e fornecerá dados para avaliação constante dos processos. 

Esse modelo aprimora o processo de monitoramento constantemente, permite a 
produção de números positivos e posiciona os aspectos técnicos e metodológicos  em 
um patamar muito superior ao dos recursos financeiros, permitindo que aqueles 
produzam a economia destes.  

Trata-se, é necessário que se tenha claro, de um trabalho de longo prazo – fazer 
bastante, do jeito certo e durante muito tempo traz resultados. 

Propostas 

Central e Sistema de Monitoramento 

Instalação planejada e gradativa de uma central de monitoramento a ser operada 
pela Guarda Civil, que conte com um sistema georreferenciado de informações, e que 
seja conectado às redes de monitoramento eletrônico ou presencial, e que possibilite a 
coleta de dados e a gestão da informação distribuída geográfica e cronologicamente no 
território, favorecendo a produção de estatísticas, a análise de dados, o planejamento 
das ações e a interlocução entre órgãos.  
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Rede de Equipamentos Públicos de Monitoramento e Alerta 

Implantação planejada e gradativa de equipamentos em mobiliário urbano ou em 
outros elementos de fixação que permitam o monitoramento da movimentação e 
comportamento de pessoas, verificação de infrações à legislação de trânsito, 
identificação e controle de pontos de deposição clandestina de resíduos e que 
disponibilizem informações sobre temperatura, umidade e poluição. Envolve também um 
sistema de alertas (sirenes, alto-falantes e sinalização específica) em caso de riscos de 
enchentes ou outros desastres, naturais ou de causa humana.  

Essa rede será conectada à central de monitoramento e poderá ser implantada 
parcialmente por meios próprios e parcialmente por cessão onerosa de ativos para 
exploração de publicidade ou fixação de antenas de transmissão.  

Rede Privada de Câmaras  

Implantação planejada, pactuada e gradativa de câmaras em estabelecimentos 
comerciais estrategicamente localizados, adquiridas e mantidas pelos proprietários, que 
se conectem à central de monitoramento e cumpram funções semelhantes às da rede de 
equipamentos públicos.  

Integração das Fiscalizações  

Por meio do sistema de monitoramento georreferenciado, a Guarda Civil deverá 
coordenar um processo de integração das fiscalizações e o aproveitamento das ações 
com muito menor esforço, deslocamento e custos, incluindo a definição de algumas 
atribuições comuns entre elas. Aqui o termo “fiscalizações” é utilizado em um sentido 
amplo, podendo envolver outros órgãos de intervenção e controle que poderiam se 
beneficiar do processo, como por exemplo o Conselho Tutelar ou os órgãos responsáveis 
pela prevenção e atendimento de casos de violência doméstica. 

O sistema permitirá o monitoramento das questões de segurança propriamente 
ditas, mas também de imóveis, praças e logradouros que precisam de ações de limpeza, 
edificações e atividades irregulares, infrações à legislação ambiental e de trânsito, entre 
outras. Esse tipo de atividade se aplica também à verificação do atendimento de diversas 
notificações. 

Favorece-se, também, o compartilhamento de informações não sigilosas entre 
órgãos.  

Possibilita-se, ainda, que qualquer tipo de infração cuja competência de atuação 
seja municipal (ou, em caso de convênio, também estadual ou federal) possa ser 
informada por meio do mesmo sistema, e distribuída internamente conforme a 
competência dos órgãos que o integrem. 

Trata-se de ferramenta que confere maior eficiência e eficácia às ações das 
fiscalizações e da Guarda.    

Sistema de Monitoramento e Alerta de Enchentes (link) 
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Proteção do Consumidor 

Cenários 

A população de Franca, de acordo com dados de agosto de 2019, é de 353.187 
moradores, ultrapassando importantes cidades como Palmas capital do Estado do 
Tocantins; Vitória da Conquista, na Bahia; Santarém, no Pará e Novo Hamburgo, no Rio 
Grande do Sul.  

O IBGE divulgou em 2017 um estudo sobre o PIB (Produto Interno Bruto), que 
representa a soma de todas as riquezas produzidas no País, o total de riquezas produzidas 
em Franca ficou em R$ 8,4 bilhões.  

A população e a circulação das riquezas produzidas formam o que podemos 
chamar de mercado de consumo da cidade de Franca; seguramente, ele é um importante 
mercado e, portanto, deve ser priorizado também na administração pública municipal.   

A Constituição Federal trouxe a tutela do consumidor no rol dos direitos 
fundamentais (art. 5º, inciso XXXII). É dever do Estado criar meios de proteção ao 
consumidor, considerando que é o elo mais fraco da relação de consumo. Ainda 
conforme disposto no art. 170, inciso V, a defesa do consumidor é considerada como um 
princípio da ordem econômica.  

O próprio Código de Defesa do Consumidor, considerado norma de ordem pública 
e interesse social, busca assegurar princípios importantes como a dignidade humana e a 
boa-fé objetiva nas relações consumeristas, tendo em vista a vulnerabilidade do 
consumidor 

Diretrizes 

Educação para o Consumo 

Orientar e formar consumidores mais conscientes sobre o impacto do consumo 
na sociedade, especialmente em relação à sustentabilidade e ao superendividamento das 
famílias.   

A educação financeira é uma forma importante de contribuir para o 
desenvolvimento social e econômico da cidade, pois proporciona à população as 
competências e habilidades necessárias para inserir em sua vida o planejamento, a gestão 
de sua renda, a poupança, o investimento e a compreensão de seus direitos. 

Da mesma forma a educação para a busca de mecanismos de reutilização, 
recuperação e reciclagem de produtos, bem como para o consumo de produtos 
ambientalmente  bem produzidos, para o consumo local e com maior durabilidade, 
evitando-se geração de lixo e descartáveis.  



 

132 
 

Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 

Desde a privatização dos serviços públicos, água, energia elétrica, telefonia e 
transportes são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto o cidadão tem 
mecanismos objetivos para exigir qualidade, continuidade e eficácia dos serviços que lhe 
são prestados. 

Harmonização das Relações de Consumo 

É sabido que o consumidor é vulnerável nas relações de consumo, no entanto, é 
necessário haver algumas ponderações para que o negócio jurídico seja justo, e que não 
haja ônus excessivo para nenhuma parte da relação. 

Por isso, é muito importante trabalhar por esse equilíbrio, especialmente em 
situações de conflitos, discordâncias e reclamações. Nesse contexto, conforme o próprio 
Código de Defesa Consumidor normatiza, é preciso buscar uma harmonização dos 
interesses entre o consumidor e o fornecedor.  

Propostas 

Fortalecimento da Política Municipal das Relações de Consumo 

Criar o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC, em consonância com 
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, 
organismo integrante do SNDC - Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, destinado 
a promover ações para educação, proteção e fiscalização das relações de consumo 
desenvolvidas no âmbito do Município e integrado por órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal e entidades privadas que se dedicam à proteção e 
defesa do consumidor, sediadas no Município.  

Fortalecimento do PROCON Franca 

Estruturar o órgão para que  atue em integração com as demais áreas de 
fiscalização da Prefeitura (link) e para atuar em cooperação e parceria com outros órgãos 
públicos, examinar e apresentar sugestões nos projetos de caráter científico e de 
pesquisa que visem ao estudo, proteção e defesa do consumidor e colaborar na 
prevenção e repressão de condutas que violem direitos do consumidor. 
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Cidade Transparente e Consciente 

Esse macro programa diz respeito, essencialmente, à capacitação e 
desenvolvimento de meios, processos e sistemas para que a Administração Pública e a 
sociedade francana estejam aptas para, em conjunto, executar os três outros macro 
programas.  

Aqui se trabalha também com a ideia de efetividade no que diz respeito à 
capacidade da Administração de diagnosticar os problemas e identificar os potenciais da 
cidade, planejar adequadamente os programas e executar o planejamento proposto, de 
modo a produzir resultados reais e duradouros e progresso social. Diz respeito, também, 
à capacidade dessa mesma Administração de se avaliar, organizar e reorganizar de modo  
a se aprimorar constantemente, em consonância com as necessidades da população.  

Essa Administração deve, assim, ser capaz de disponibilizar à comunidade 
informações corretas, precisas e suficientes, de forma clara e transparente, por meio de 
um processo comunicacional ativo, amplo e efetivo, onde não apenas se informe, mas se 
discuta, se encarem os conflitos de opiniões e de interesses e se ofereçam as condições 
para composições legítimas. 

A partir desse processo comunicacional é que se consolida da ideia de  
participação, que promoverá o envolvimento da sociedade na discussão dos problemas 
do município de forma organizada e ciente da realidade. Cada grupo deve estar em 
condições de compreender os problemas e possibilidades e de avaliar os diversos ângulos 
de cada questão, defendendo com legitimidade e conhecimento de causa os interesses 
que lhe digam respeito. 

Nesse processo, a transparência e as ferramentas de boa governança são 
importantíssimas, mas são meios. O objetivo final é uma intensa e qualificada 
participação social. 
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Administração Pública e Finanças 

Diagnóstico 

Alguns Indicadores 

 

População – 21ª no Estado 
Arrecadação – 36ª no Estado (2019 – TCE) 
 

Os dois quadros iniciais evidenciam que Franca tem uma baixa arrecadação, mas 
que isso tem relação direta com a renda média. Isso se reflete no terceiro quadro, que 
mostra que a receita projetada não está sendo atingida e, mesmo com economia 
orçamentária, a administração central gera déficit.  

Embora a distância entre projeção e arrecadação dependa também de fatores 
metodológicos, percebe-se que, no caso das transferências, que não dependem da 
capacidade de pagamento da população local, a quebra de arrecadação em 2019, de 
acordo com dados da Prefeitura, foi de 1% (previsão de R$ 510 milhões e arrecadação de 
R$ 504 milhões), enquanto que nos impostos e taxas, pagos pela população local, foi de 
17% (previsão de R$ 300 milhões e arrecadação de R$ 249 milhões). E ainda que a renda 

2018 Franca
Média dos Municípios 

Comparados
Relação

IPTU  R$                          317,00  R$                             352,00 90%

ISS  R$                          237,00  R$                             217,00 109%

ITBI  R$                             54,00  R$                                80,00 68%

ICMS  R$                          487,00  R$                             863,00 56%

IPVA  R$                          194,00  R$                             209,00 93%

Renda  R$                       2.330,00  R$                          2.618,00 89%

Índice consolidado: 0,8607 (alto)

Educação: 0,9638 (alto)

Saúde: 0,9131 (alto)

Emprego e Renda: 0,7053 (médio)

Posição no Estado: 29ª

Posição no País: 41ª

Previsão R$ 888 milhões

Arrecadação R$ 712 milhões 80,2%

Despesas Liquidadas R$ 745 milhões 104,5%

Resultado  R$  32 milhões 4,5%

2019

Orçamento (Prefeitura)

www.tce.sp.gov.br - relatório de instrução

ARRECADAÇÃO PER CAPITA E RENDA MÉDIA DOMICILIAR

www.meumunicipio.org.br

2016

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM)

www.firjan.com.br
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média não seja a principal causa direta da baixa arrecadação, é uma causa limitadora, 
pois dificulta as revisões na legislação tributária local, em especial em uma época em que 
as condições econômicas estrangulam a capacidade de pagamento. Qualquer revisão 
tributária deve considerar a capacidade de pagamento, ou será ineficaz.  

Além disso, a renda da população é consequência direta da produção de bens 
transacionáveis, que tem elevado valor agregado, e, portanto, geram maior ICMS, 
principal receita municipal.   

Os bons resultados em saúde e educação (segundo quadro) são consequências de 
que a Prefeitura de Franca, em linhas gerais, tem um corpo técnico próprio de boa 
qualidade, o que permite a concepção e o desenvolvimento de projetos. Faltam, todavia, 
alguns núcleos mais especializados que precisam de atuar na administração direta, não 
podem ser terceirizados. Essa insuficiência ora se dá no campo dos servidores públicos, 
propriamente ditos (como, por exemplo, na área de urbanismo, que não passa por um 
processo de ajuste quantitativo e qualificação aprofundada há bastante tempo), ora no 
campo da estruturação do núcleo (como, por exemplo, na área de fiscalização, que no 
geral conta com servidores bem qualificados, mas ainda não suficientemente estruturada 
em termos de programas de tecnologia da informação, sistemas georreferenciados, 
mapas, drones etc.). 

Por outro lado, a questão do plano de carreiras está muito defasada, tanto em 
aspectos gerais quanto específicos, como magistério e servidores públicos da saúde.  

Também a estrutura administrativa é excessivamente rígida e não atende à 
dinâmica de alterações necessárias ao atendimento das demandas sociais, 
administrativas e governamentais. Isso impacta e é impactado pela existência de muitos 
processos internos desenhados sob uma concepção ultrapassada. 

O atendimento ao cidadão é muito centralizado, o que dificulta o acesso a 
serviços. 

O sistema de comunicação é frágil. Cumpre a legislação, basicamente, mas não 
atende efetivamente a seus próprios fins. Exemplo é a página abaixo: quando se seleciona 
“dados econômicos” no site, abre-se a página de atrativos turísticos, e são apresentadas 
informações sobre o que foi notícia há mais de um mês sobre a campanha de combate à 
dengue.  
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Também a concepção e o desenvolvimento dos processos de tecnologia da 
informação, gestão do conhecimento e modernização administrativa têm ficado 
estagnados. 

Cenários 

A pandemia do coronavírus projeta um quadro financeiro complicado, posto que 
a recuperação econômica, que já estava pouco promissora antes dessa crise específica, 
tende a atrasar ainda mais.  

A projeção é de que em 2023 ou 2024 o PIB brasileiro esteja no mesmo patamar 
de 2014. Soma-se a isso a contenção de gastos primários por 20 anos, que deve vigorar 
até 2036, em decorrência da Emenda Constitucional 95/2016, com reflexos importantes 
nas transferências voluntárias da União para os Municípios e, em especial, nas 
transferências do SUS.  Dessa forma, a capacidade de arrecadação dos municípios, no 
próximo quadriênio, deve ser afetada tanto pelo desempenho da economia quanto pelo 
regime fiscal adotado pela União.  

Por outro lado, o desemprego e a perda do poder aquisitivo das famílias, já dados 
pelas reformas da previdência e trabalhista, e agravados pela queda na produção 
econômica, impactarão negativamente tanto a arrecadação, uma vez que as pessoas não 
terão recursos para pagar tributos, quanto a despesa pública, considerando que a 
capacidade de pagamento por serviços privados de educação e saúde também 
continuará reduzida, havendo a necessidade de aumentar a oferta desses serviços na 
esfera pública, o que em princípio exige dinheiro. 

Até 2022, pelo menos, qualquer perspectiva de aporte de recursos federais é pura 
ilusão, já que o governo atual vê a crise financeira como consequência de um período 
perdulário – o que indica como solução a contenção de gastos; e não, da própria situação 
econômica – o que indicaria como solução mais investimentos públicos e medidas de 
reaquecimento.  

A partir de 2023 essas perspectivas são remotas, posto que esse será o primeiro 
ano de um novo governo (que não se sabe que orientação terá), ainda com orçamento 
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do atual. Além disso a própria situação que se projeta para a União também é difícil, de 
modo que não deverá haver recursos para aumentar transferências a municípios. 

Por fim, é limitadíssima a capacidade de intervenções municipais que tenham 
efeitos positivos significativos na economia. 

Portanto, o grande desafio dos governos que se iniciarem em 2021 será conseguir 
navegar sobre as ondas das demandas sociais e sob a tempestade fiscal que se abaterá 
sobre as Prefeituras. 

Diretrizes 

Transparência e Participação 

Poderiam ser duas diretrizes separadas, mas a visão contida neste plano é a de 
que participação no governo só se faz com transparência e a transparência só é real se 
feita com efetiva participação – ou seja, feedback, controle social, crítica e construção 
conjunta de alternativas para a execução dos programas de governo. 

A questão da transparência tem relação muito próxima com a política de 
comunicação e com a de tecnologia da informação, que são temas específicos. Aqui 
trataremos apenas da transparência em termos de accountability, que envolve os 
processos de prestação de contas e responsabilização e de governança, que diz respeito 
aos métodos utilizados para governar – e não, portanto, aos objetivos de governo. 

Em geral as exigências dos órgãos de controle são extremamente formais e 
técnicas. Isso tem por resultado o emprego de uma imensa energia dos governos no 
processo de produção de relatórios e informações herméticos – ou seja, que só 
especialistas conseguem entender. Isso não é sem razão, pois permite que os próprios 
órgãos de controle “traduzam” para a sociedade as ações de governo, de acordo com 
seus próprios interesses políticos.  

Portanto, paralelamente aos relatórios oficiais obrigatórios, a Prefeitura deve 
produzir um caderno, no Diário Oficial, no que poderíamos chamar de “contabilidade 
cidadã”, uma forma de prestação de contas mais clara, simples, direta. Além disso essa 
prestação de contas deve ser segmentada de acordo com áreas de interesse específicas, 
como por exemplo, regionalizada, por grupos de atenção (mulheres, negros, 
trabalhadores).  

Também é importante que essa prestação de contas evolua para vir a ser 
comentada pelos conselhos e órgãos de participação com efetiva atuação junto ao 
governo. Esse tipo de transparência dá possibilidades a uma forma de participação social 
muito mais qualificada. 

Além de sermos transparentes, para recuperarmos o que já tivemos e avançarmos 
na política de participação, é necessário revermos diversas estruturas, reformulando o 
processo participativo a partir de interlocuções mais adequadas. Assim é necessário: 
rever a política de conselhos, qualificando os membros dos que puderem efetivamente 
atuar; construir núcleos de gestão participativa em unidades de atendimento de serviços 
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públicos; organizar fóruns e conferências municipais temáticas; ressignificar as reuniões 
e audiências públicas, deixando claro qual é o caráter de cada uma (consultivo, 
deliberativo, propositivo, expositivo ou didático-pedagógico). 

Por fim, pretendemos construir uma forma de participação que se imbrique na 
administração pública francana, de forma que não seja possível destruí-la quando houver 
alternância de governo.  

Só a transparência permite uma participação consciente. E só a participação 
empodera.   

Integração 

O processo de integração, diretriz geral do governo, se reveste de peculiaridades 
na área de administração pública e finanças, em especial sob cinco linhas de orientação 
para toda a gestão: 

Gestão Integrada de Recursos – consiste em um processo de coordenação central, 
pela área administrativa, para promoção do uso racional de recursos humanos, 
patrimoniais (mobiliário, imobiliário e de materiais), humanos e financeiros, por meio de 
interlocução mais aprofundada entre as áreas.  

A área responsável pela coordenação recebe e processa diversos pedidos das 
várias áreas da Administração Municipal, identificando insumos e necessidades comuns 
para o atendimento de demandas específicas, e orienta a alocação desses recursos de 
forma mais rápida e econômica.  

Frequentemente uma aquisição pode ser substituída pela cessão ou empréstimo 
de bem de determinada área para outra; um aluguel pode ser economizado com melhor 
aproveitamento de imóveis públicos; contratações podem ser evitadas com designação 
de servidores do quadro para desenvolvimento de tarefas especiais e por tempo 
determinado, aquisições podem ser mais econômicas quando se avaliam as necessidades 
de diversas áreas simultaneamente.   

Integração Procedimental – É necessário investir mais tempo, mais estudos e mais 
energia na integração de processos desenvolvidos pela Prefeitura. Apenas 
exemplificativamente, processos de licitações, compras e contratações, eventos e 
viagens podem ter resultados potencializados quando planejados e executados em 
conjunto por vários órgãos.   

Gestão Pública Integrada – Conceito segundo o qual há áreas que se beneficiam 
de um processo de gestão pública, mas não necessariamente governamental.  

Parques, mini parques, equipamentos culturais e esportivos, determinados tipos 
de programa, por exemplo nas áreas de saúde, de cultura, de desenvolvimento 
econômico e social podem ser geridos por grupos formados por servidores públicos, 
membros de organizações não governamentais, de organizações sociais, de empresas ou 
conjuntos de empresas, associações de classe e pessoas físicas, desde que 
comprovadamente ligados à área de atuação. 
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Esse processo produz trocas de experiência e gera novos conhecimentos, 
promove o envolvimento da comunidade e apropriação dos espaços e programas geridos 
por essa mesma comunidade. Reduz custos, uma vez que parte da gestão é exercida por 
voluntários e que os resultados são mais efetivos, tanto pela redução de ações de 
vandalização quanto pela maior compreensão e assimilação das propostas pelo público 
alvo e pela rapidez com que eventuais problemas de planejamento e de execução são 
identificados.  

Gestão Integrada da Informação e do Conhecimento – consiste na participação 
de órgãos e entidades da Administração Municipal que exercem funções de 
planejamento e gestão propriamente ditas, como integrantes especiais na agência de 
desenvolvimento a ser constituída (proposta descrita no tema “Desenvolvimento 
Econômico, Científico e Tecnológico”).  

Por meio dessa participação a Administração disponibilizará informações a serem 
armazenadas na base comum de dados e também se utilizará de suas informações e das 
disponibilizadas por outros integrantes da agência, organizadas e sistematizadas, de 
modo a produzir e obter diagnósticos mais rápidos e precisos no processo de tomada de 
decisões.  

Inclui também a organização e sistematização de estudos e pesquisas sobre o 
Município, bem como o fomento e financiamento de novos estudos, a serem produzidos 
de acordo com demandas específicas, de modo a que se construa um repositório extenso 
para utilização da gestão municipal.  

Em paralelo, internamente à administração, os membros participantes da agência 
de desenvolvimento comporão um núcleo de gestão do conhecimento de modo a 
sistematizar informações para uso mais imediato e disseminar a cultura da produção de 
conhecimento estruturado e de consulta ao repositório.  

Conexões Organizacionais – Consistem no processo de construção e 
aprofundamento de interlocuções entre a Prefeitura e outras organizações que tenham 
ou possam ter atuação ou interesse de atuar em áreas comuns, de modo a encontrar 
soluções para problemas comuns.  

Exemplo nesse sentido foi a integração entre protocolo da Prefeitura e Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos, durante a gestão do prefeito Gilmar Dominici, com a 
criação de um ponto de atendimento naquela associação, que facilitou e agilizou a 
protocolização e tramitação de processos de aprovação de projetos. 

Programas Piloto 

O uso do procedimento de implantação de programas piloto para testar 
alternativas de gestão, seguidos de processos de aprimoramento e multiplicação, é um 
método barato e eficaz de aprimoramento da administração pública.  

Suponhamos, como exemplo, que se designe um grupo de dez servidores públicos 
para estudar e implementar um processo de gestão escolar. Esses estudos durarão cerca 
de um ano e o piloto de implementação inicial, mais um ano. Mas a partir do terceiro ano 
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de governo cada dupla poderá coordenar a implantação em uma nova unidade, 
qualificando, assim, outros oito servidores em cada uma dessas unidades. Dessa forma, 
como mostra o esquema abaixo, ao final do governo o programa terá sido implantado 
em 25 unidades:  

 

A grande vantagem desse modelo é que se gasta mais tempo no planejamento e 
na organização das primeiras fases, o que permite compreender as nuances do sistema 
e aprimorá-lo gradativamente, e que toda a implantação de qualquer unidade será 
sempre realizada sob a coordenação de uma dupla de servidores públicos que já 
passaram pela experiência antes. E uma experiência relevante, de pelo menos um ano 
em unidade similar. 

Embora o início pareça ser lento, na sequência os passos são muito rápidos. No 
exemplo acima, o 5º ano do programa, adotando-se o mesmo modelo, já admitiria a 
implantação em 100 unidades escolares. Ou seja, no quinto ano todas as unidades de 
ensino do Município poderiam ter o novo processo de gestão implantado.  

Sob outra ótica, os efeitos na qualificação dos servidores públicos são relevantes, 
visto que gradualmente, todos são envolvidos no processo.  

Investimento no Servidor Público 

Outra diretriz geral para o processo de gestão é o investimento no servidor 
público. É fundamental que se tenha um corpo profissional bem capacitado para dar 
andamento às questões administrativas de rotina, que são bastante complexas, 
atualmente, para posicionar de forma clara e precisa as equipes de governo sobre as 
possibilidades e limitações da administração municipal e para viabilizar a implementação 
dos programas dos governos de forma eficaz.  

Esses investimentos envolvem, inicialmente, adequado dimensionamento do 
quadro de servidores, que não precisa ser imenso, mas não pode ser subestimado. 
Equivocadamente se apregoa que no Brasil há excesso de funcionários públicos, o que 
não é verdade. Segundo a OCDE, em 2015, no Brasil 12% dos trabalhadores eram 
servidores públicos. Na média da OCDE eram 21%. Países com alto desenvolvimento 
humano têm bem mais (Suécia, 28%; Noruega e Canadá, 35%).  

Assim, ainda que não exista uma proposta de aumento do quadro de servidores, 
também não trabalhamos com a perspectiva de reduzir o quadro como princípio, 
devendo haver adequado dimensionamento, de acordo com as necessidades dos 
usuários dos serviços públicos em geral.  
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O adequado dimensionamento do quadro também é fundamental para a 
viabilização de uma política de valorização salarial, uma vez que um quadro 
superdimensionado impossibilita esse tipo de política.  

Outro aspecto importante é a revisão do plano de cargos e salários, com 
redescrição mais evoluída de atribuições e requisitos, adoção do conceito de cargos 
amplos e a instituição de carreiras, com valorização dos servidores do quadro 
permanente. O ideal é a instituição de um único quadro com capítulos específicos para 
áreas como a do magistério, servidores da saúde, e outros que tenham peculiaridades. 
Esse formato é importante porque promove a discussão das questões específicas sempre 
em face do contexto geral.  

A progressiva adequação e melhoria das condições de trabalho dos servidores, 
em termos de ambiente e de saúde física e mental, deve ser outro foco de atenção.  

Também há necessidade de uma política bastante agressiva de capacitação, com 
programas de desenvolvimento internos e também com estímulos à especialização por 
meio de programas fora da administração pública. Isso agrega muito valor ao quadro de 
profissionais do Município e potencializa a capacidade da Prefeitura de prestar serviços 
cada vez mais complexos, a custos melhores e com melhor qualidade. 

Além dos resultados diretos que a política de recursos humanos da Prefeitura traz 
para a organização administrativa e para os munícipes, há também o resultado indireto 
como referência para a sociedade.  

Combate ao Desperdício 

Em linha com a diretriz de gestão integrada dos recursos, que racionaliza sua 
utilização, também é diretriz, na área da administração pública, a de que “Nenhum 
recurso pode ser desperdiçado!”.  

Além dos tradicionais programas de redução de consumo de materiais, água e 
energia, a Prefeitura deve trabalhar uma filosofia de gestão baseada em sustentabilidade. 
Isso envolve remodelação de imóveis para utilização de energia solar, iluminação natural, 
acumulação, reaproveitamento e redução do consumo de água, frota de veículos 
movidos a eletricidade e outras medidas nessa linha. 

Também os imóveis públicos devem ser objeto de destinação. Não é razoável que 
o Poder Público mantenha uma grande quantidade de imóveis sujos ou cobertos de mato, 
fechados, sem uso, sem calçadas. Essa também é uma forma de desperdício inaceitável, 
considerando aspectos como o déficit habitacional na cidade, os gastos com aluguel da 
Prefeitura (em 2019 foram mais de R$ 1,2 milhão), a possibilidade de transformar esse 
patrimônio em espaços para uso público, para locação ou concessão onerosa de uso, 
disponibilizá-los para programas desenvolvidos por entidades parceiras, para programas 
habitacionais ou outras formas de destinação. 
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Foco na manutenção 

Embora as atividades de manutenção consumam grande parte dos recursos 
públicos, são vistas, em geral, como sendo de menor importância, e com isso 
frequentemente relegadas a um segundo plano e suspensas para obtenção de economia. 
Ocorre que grande parte dos investimentos que são realizados pela Administração são 
consequência da falta ou do descaso com a manutenção do que já existe.  

Muitas vezes, por exemplo, apregoa-se a “reforma” de um equipamento público 
como uma grande conquista, mas que não teria necessidade de ser realizada, ou custaria 
bem menos, se aquele equipamento houvesse sido objeto de manutenção adequada. O 
mesmo ocorre com a malha viária. Assim, há gastos que se tornam necessários ou mesmo 
emergenciais e são divulgados como feitos importantes, mas na verdade correspondem 
a prejuízos disfarçados de investimentos. 

A gestão de manutenções exige uma programação sistematizada, com 
periodicidade bem definida, em cada área de atenção, que deverá priorizar recursos 
orçamentários suficientes para essa programação antes de definir qualquer forma de 
expansão.  

O processo de monitoramento deve ser centralizado pelo governo, evitando-se a 
sobreposição de propostas setoriais em detrimento da manutenção patrimonial.  

A divulgação deve ser destacada, tanto do calendário quanto dos custos e dos 
resultados, de modo a que a população aprenda e entenda sobre a necessidade e sobre 
as vantagens desse tipo de custeio e passe, também, a conhecer melhor o que tem, não 
focando sua atenção apenas no que falta. Esse conceito é essencial, pois do contrário o 
que se tem hoje será o que falta amanhã, o que impede uma efetiva evolução do 
patrimônio público, pois os recursos arrecadados são utilizados para repor o que se 
perde, ao invés de serem utilizados para efetivamente agregar valor.  

No médio prazo, constrói-se um modelo menos oneroso, pois a manutenção 
programada melhora a preservação, reduzindo custos e distribuindo melhor os gastos, o 
que acaba por permitir mais recursos para investimentos.  

A título de exemplo, destacam-se: 

Manutenção dos Acervos, como obras de arte, arquivos, discos e outros registros 
fonográficos, fotos e documentos históricos. Talvez essa seja a linha de manutenção mais 
importante, pois nesse caso quase nunca há a possibilidade de recuperação do bem que 
se deteriora. Não havendo manutenção, há uma perda definitiva.  

Manutenção de Vias e Logradouros, como pavimentos de ruas e passeios, guias e 
sarjetas de ruas e praças. Esse programa envolverá a especialização de um núcleo da 
EMDEF, com foco especial na melhoria da qualidade do asfalto e outros materiais a serem 
utilizados, no formato  e na profundidade dos remendos, inclusive com perspectivas de 
utilização de pneus reciclados, pois “a tecnologia de modificação de ligantes asfálticos 
pela adição de borracha moída de pneus surge como destaque, pois além de conferir um 
sublime desempenho físico e reológico ao ligante, incorpora em seu objetivo um recurso 
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ecológico de grande destaque, dando solução a um dos maiores problemas ambientais 
que existem nos dias atuais que é o descarte ilegal de pneus inservíveis”35. 

Manutenção de Bocas de Lobo e Galerias Pluviais, com rotinas de fiscalização, 
identificação e tratamento de focos de entupimento; monitoramento e desentupimento e 
eventuais reparos, prevenindo-se assim tanto a degradação dos pavimentos quanto reduzindo os 
efeitos de enchentes.  

Manutenção de Próprios Públicos, com possibilidade de desenvolvimento de modelos de 
contratos do tipo CREMA (Contrato de Recuperação e Manutenção), em que a recuperação inicial 
dos próprios é seguida de uma etapa de manutenção em bases fixas, de modo que quanto 
melhores os serviços inicialmente prestados na recuperação, menores os custos posteriores com 
manutenção, o que implica em uma situação de ganhos recíprocos para o Município e para as 
contratadas em termos de qualidade e custos. Também pode ser utilizada a modalidade de 
credenciamento para pequenos reparos, com aprimoramento contínuo dos modelos de 
contratação, o que torna os reparos muito mais ágeis, vai ao encontro da simplificação de 
procedimentos e do uso estratégico do poder de compra do Município em favor do 
desenvolvimento local. 

Manutenção de Paisagismo e Jardinagem, com melhor aproveitamento do potencial do 
Jardim Zoobotânico na produção de mudas e estabelecimento de rotinas de capina e limpeza, 
podas, diagnóstico e substituição de plantas, com utilização da equipe própria da Prefeitura na 
coordenação e uso dos Agentes Privados de Serviços Públicos na execução das tarefas. 

Propostas 

Gestão de Ativos 

Estruturação de uma área responsável pela gestão dos ativos municipais 
(processo e figura jurídica a definir), de modo a produzir aumento de arrecadação.  

Um primeiro aspecto dessa gestão são os ativos públicos utilizáveis na realização 
de eventos públicos ou não, como por exemplo o Parque Fernando Costa, ruas e praças, 
Póli, Lanchão.  

Os recursos advindos dessa atividade serão vinculados a fundos municipais de 
Cultura e de Esporte. 

O segundo aspecto são os ativos utilizáveis para publicidade e instalação de 
infraestrutura de tecnologia da informação, como espaços em mobiliário urbano, em 
prédios públicos (para fixação de antenas, por exemplo), em ônibus concedidos (para 
publicidade).   

Os recursos advindos dessa atividade serão vinculados a fundo municipal de 
Urbanismo.  

 
35 OLIVEIRA NETO, D. M. Uso da Borracha de Pneus para Pavimentação Asfáltica no Brasil: Um Panorama 
Histórico. http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/04/c8/04c8ceb6-dd71-40a1-9876-
1730305ee679/diocelde_marques_de_oliveira_neto_-
_uso_da_borracha_de_pneus_para_pavimentacao_asfaltica_no_brasil_um_panorama_historico.pdf  

http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/04/c8/04c8ceb6-dd71-40a1-9876-1730305ee679/diocelde_marques_de_oliveira_neto_-_uso_da_borracha_de_pneus_para_pavimentacao_asfaltica_no_brasil_um_panorama_historico.pdf
http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/04/c8/04c8ceb6-dd71-40a1-9876-1730305ee679/diocelde_marques_de_oliveira_neto_-_uso_da_borracha_de_pneus_para_pavimentacao_asfaltica_no_brasil_um_panorama_historico.pdf
http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/04/c8/04c8ceb6-dd71-40a1-9876-1730305ee679/diocelde_marques_de_oliveira_neto_-_uso_da_borracha_de_pneus_para_pavimentacao_asfaltica_no_brasil_um_panorama_historico.pdf
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Essa é uma iniciativa importante porque insere o Município em atividades 
rentáveis sem aumento de carga tributária, devolvendo ao cidadão parte do investimento 
que ele fez na cidade.  

Simplificação legislativa 

A lei é um tipo de dispositivo de regulação que tem pouco dinamismo, uma vez 
que o processo de sua produção é lento e complexo. Por isso deve reservada à criação 
de direitos e obrigações, mas tem sido utilizada como instrumento de planejamento e 
normatização procedimental. Com isso, a realidade de um momento histórico, social e 
tecnológico se cristaliza e se impõe, enquanto regra, nos momentos seguintes, 
dificultando, por um lado, avanços administrativos e ampliando, artificialmente, 
exigências desnecessárias de conteúdo e forma. 

Por isso é necessário um processo de revisão da legislação municipal no sentido 
de promover um enxugamento do seu conteúdo, simplificando-a e facilitando a 
satisfação dos interesses da sociedade e os objetivos da gestão. Um dos movimentos mais 
importantes é, na área dos planos municipais, a manutenção em leis apenas dos 
princípios norteadores, deixando para instrumentos mais dinâmicos o detalhamento das 
ações, metas e cronogramas, que sofrem frequentes pressões de atualização em razão 
de legislações externas, mudanças conjunturais e avanços tecnológicos. 

Revisão de processos 

Os processos e procedimentos adotados na Prefeitura de Franca se ressentem de 
atualização não apenas no que diz respeito à incorporação de mecanismos e ferramentas 
de tecnologia da informação, mas na própria concepção conceitual e, como 
consequência, na normatização interna.  

Se por um lado a lei, no seu sentido específico, não pode ser excessivamente 
detalhada, a segurança da Administração Pública, tanto institucional quanto pessoal, dos 
servidores envolvidos em cada tarefa, avança à medida em que um sistema bem 
estruturado de normas hierarquicamente encaixadas orienta a condução dos processos. 

Por isso é necessário se estruturar um núcleo de Organização, Sistemas e 
Métodos, que coordene o processo de análise conceitual dos sistemas municipais, e que 
funcione em interlocução com o Gabinete do Prefeito, no que diz respeito à produção de 
normas mais amplas (decretos) e em cada área, tanto com os escalões superiores, 
responsáveis pela produção de normas intermediárias, como portarias, quanto com 
Grupos Normativos de Organização e Métodos Operacionais, a serem formados 
essencialmente por servidores do quadro permanente, e que produzam manuais 
operacionais de referência para os diversos setores da administração.  

A reformulação dos sistemas e procedimentos deve se dar por meio de uma 
sequência de etapas que envolvam diagnóstico e análise, planejamento, pactuação de 
mudanças, normatização e implementação por meio de sistemas de tecnologia da 
informação e procedimentos que imponham as mudanças pactuadas. 
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Núcleos especiais e núcleos integrados  

Para implementação de uma gestão mais moderna, mas que não seja muito 
onerosa, propõe-se a formação de núcleos com funções específicas, formados por 
poucos servidores altamente especializados, e que desenvolvam soluções para 
problemas críticos ou oportunidades de elevado potencial, tanto em áreas específicas 
(núcleos especiais) como na interlocução de áreas (núcleos integrados).  

Tais núcleos não seriam encarregados da execução das rotinas administrativas, 
mas da concepção de novas formas de funcionamento de cada área, de modo a 
modernizá-las e potencializar seus resultados, além de criar uma nova cultura 
administrativa. 

De acordo com a complexidade e o esforço demandado em cada projeto, os 
núcleos podem ser permanentes ou temporários, e os servidores neles lotados podem 
ser selecionados internamente, quando houver especialização disponível, ou 
externamente, por concurso público, e devem ser mantidos sob permanente atualização 
e aprimoramento.  

Várias áreas da Prefeitura podem ser beneficiadas por essa proposta geral, 
seguindo-se exemplos mais específicos:  

• Núcleo de planejamento e avaliação de custos, responsável pelo diagnóstico e 
análise dos custos e despesas da Prefeitura e pela formulação de propostas de 
racionalização de gastos, melhoria de aproveitamento energético, avaliação das 
condições do patrimônio imobiliário e de seu potencial de uso e melhor 
destinação etc. 

• Núcleo avançado de licitações e contratações, responsável pela análise e 
planejamento integrado das licitações e contratações municipais, refletindo sobre 
as melhores formas de se selecionarem fornecedores, em consonância com as 
propostas de aproveitamento do poder de compra da Administração e indução 
do desenvolvimento e do desenho e formatação dos contratos sob os aspectos 
de regime de fornecimento, regime de medição e pagamento, gestão e 
fiscalização e compartilhamento entre áreas. 

Contabilidade cidadã 

Implantação progressiva, na Prefeitura, de uma forma de prestação de contas em 
linguagem mais simples, que possibilite a compreensão, pela sociedade comum, do que 
ocorre na administração pública, tanto no que diz respeito à “tradução”, em paralelo, do 
conteúdo tradicional da contabilidade pública, quanto no que diz respeito à contabilidade 
social ou de resultados. 

Além da questão da linguagem, o processo de segmentação das informações deve 
se dar de forma compreensível para as pessoas, em razão de suas áreas específicas de 
interesse, como regiões da cidade, grupos de atenção (mulheres, negros, trabalhadores), 
áreas de atuação (cultura, esportes e lazer; saúde e qualidade de vida; desenvolvimento 
econômico e social). 
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Esse esforço permitirá que as pessoas se apropriem melhor e mais rapidamente 
das informações acerca do que ocorre na cidade, sejam menos manipuláveis e possam 
participar de modo mais qualificado dos processos pelos quais se interessem. 

Modernização e justiça tributária 

As análises preliminares sobre a condição de renda do cidadão francano nos 
próximos anos indica uma total impossibilidade de aumento de tributos. Assim, a 
melhoria da arrecadação deve acontecer por meio da adequação da carga tributária de 
acordo com a capacidade contributiva dos munícipes, rotinas de atualização de bases 
cadastrais com uso de tecnologia, georreferenciamento do cadastro imobiliário e 
programa de recuperação fiscal mais permanente e utilização dos instrumentos de 
cobrança permitidos na legislação atual.  

Gestão das terceirizações 

Os serviços terceirizados no Município devem ser objeto de atenção especial, por 
um lado, porque frequentemente são essenciais (como na saúde, água e esgoto e 
transporte coletivo, por exemplo) e por outro, porque envolvem grande quantidade de 
trabalhadores prestando serviços públicos, cujas condições de dignidade, portanto, 
devem ser preservadas (como nas áreas de limpeza pública e de próprios 
administrativos).  

A terceirização decorre da necessidade de maior especialização; de falta de 
capacidade operacional; da atipicidade das atividades terceirizadas em relação às 
atividades principais da Prefeitura e, principalmente, por fatores econômicos. Sob outra 
ótica a terceirização pode ocorrer de forma permanente ou em projetos específicos ou 
situações eventuais ou sazonais. 

No que diz respeito à defesa dos direitos dos trabalhadores, quando a 
terceirização ocorre por motivos econômicos e de forma permanente, tende a promover 
a precarização das condições de trabalho e, obviamente, a redução das remunerações. 
Tem sido muito comum que empresas terceirizadas para prestar serviços à Administração 
Pública entrem em falência, porque o principal critério de julgamento das licitações é o 
menor preço, o que impõe, frequentemente, salários miseráveis e incapacidade, pelas 
empresas, de honrar até mesmo os custos de demissão. 

Portanto, esse é um primeiro aspecto a ser abordado, pois é inconcebível que, 
sob o argumento de economizar, o Município seja utilizado para explorar trabalhadores. 
Por outro lado, isso sequer satisfaz economicamente o interesse público, porque implica 
em baixa qualidade dos serviços, muita descontinuidade na prestação dos serviços e risco 
de custos indiretos com despesas rescisórias. Ou seja, nós não podemos contratar 
pessoas com base no menor preço. Nós não podemos medir a capacidade do trabalhador 
pensando que o melhor é o que ganha menos – na verdade isso não faz nenhum sentido; 
é um contrassenso. 

Concluindo esse aspecto, a proposta é que o governo analise com muito mais 
profundidade os requisitos para contratação de serviços terceirizados, valorizando 
elementos técnicos e a formatação jurídica das terceirizadas, favorecendo as formas 
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associativas de organização e, no caso de empresas, as que adotam políticas de 
valorização dos trabalhadores. 

Outra linha de trabalho permitiria o credenciamento de profissionais autônomos 
ou pequenas empresas para a prestação de diversos tipos de serviços de características 
mais simples e de incidência variável, como determinados serviços de capina, poda, 
limpeza de terrenos e similares.  

Essa forma de gestão das terceirizações exigirá um controle e um 
acompanhamento mais organizados, por parte da Administração, mas permitirá 
atendimento da população diretamente pelos prestadores de serviço e ainda que ganhos 
que hoje são apropriados por empresas maiores, em regimes de precarização do 
trabalho, passem a remunerar melhor esses mesmos trabalhadores. 

Também há diversos serviços mais especializados, nas áreas de engenharia, 
análises clínicas, monitoria e apoio à fiscalização, por exemplo, que podem ser prestados 
por pessoas físicas ou pequenas empresas, em regime de credenciamento.  

Tal modelo, por um lado, permite que a Prefeitura tenha à disposição serviços e 
mão de obra especializados dos quais possa se utilizar apenas quando necessário, o que 
gera economia e eficácia; por outro, possibilita que se aportem rendimentos 
complementares a diversos profissionais, além de promover seu envolvimento com as 
questões da Administração Municipal e a conscientização acerca das questões públicas; 
e por outro, implica na qualificação e valorização dos servidores públicos, que serão 
responsáveis pela supervisão e acompanhamento desses processos, aprimoramento dos 
programas e da capacitação dos profissionais envolvidos, fortalecendo, internamente, a 
lógica de carreiras de estado. 

Mudando o enfoque, a terceirização, quando feita para grandes empresas, leva o 
Município a uma situação de alta dependência. Essa é a situação, por exemplo, da água 
e do transporte coletivo. Por isso, é necessário que, quando terceirize serviços, a cidade 
estruture, organize e mantenha estruturas internas que pensem, formulem, 
acompanhem e controlem os serviços terceirizados. Apenas a título de exemplo, os 
serviços de água e esgoto são terceirizados à SABESP, mas isso não deveria significar que 
Franca renunciasse a qualquer gestão sobre a questão da água, pois trata-se de um 
serviço municipal.  

Qual o lucro da SABESP com Franca? Qual o patrimônio em redes de água, 
estações de tratamento e outros equipamentos que nós entregamos à gestão da SABESP? 
Qual a política adotada para equilibrar o interesse privado dos acionistas (lucro) e o 
interesse público de economizar água? A política tarifária atende os interesses da 
sociedade? 

Essas são questões que o titular do serviço, Franca, precisa conhecer, mas não 
conhece. Por isso é necessário que serviços que envolvem simultaneamente grandes 
interesses, grande volume de dinheiro, e grandes riscos, tenham uma estrutura de gestão 
interna à administração, que acompanhe todas as questões relacionadas à concessão e 
forneça elementos ao Município para cobrar o cumprimento das obrigações contratuais 
e para as futuras negociações. 
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Em áreas onde há a necessidade de terceirização para empresas maiores, sempre 
que possível deve-se evitar a concentração em uma única ou em muito poucas empresas, 
o que promove o aprimoramento das experiências e reduz tanto a dependência quanto 
a vulnerabilidade da cidade.  

Em síntese, a Prefeitura deve gerir o processo de terceirizações mudando a 
concepção de gestão acerca desse instituto, mantendo sempre as atividades estratégicas, 
reduzindo oligopólios, acompanhando de perto as concessões, adotando a terceirização 
como forma de garantir melhores condições de vida, organização e especialização aos 
profissionais envolvidos no processo de terceirização, e não como forma de promoção 
da precarização.  

Gestão dos Ajustes com o Terceiro Setor 

Além da gestão das terceirizações, propriamente ditas, a Administração também deve se 
organizar para a gestão dos ajustes firmados com entidades do terceiro setor, e que envolvem 
convênios, termos de fomento, termos de cooperação, contratos de gestão e diversas outras 
formas jurídicas.  

Isso porque a Prefeitura e a população de Franca precisam, efetivamente, da atuação das 
entidades. São recursos técnicos, tecnológicos e administrativos alocados em serviços que o 
Município precisa prestar e não é capaz de assumir sem enormes prejuízos, inclusive em razão 
da especialização de algumas dessas organizações.   

A diferença fundamental entre os contratos firmados com empresas e esses ajustes é que 
os recursos continuam sendo públicos após a transferência, e até que sejam efetivamente gastos 
pelas entidades, o que exige prestação de contas não apenas em relação aos resultados, mas 
também em relação aos gastos. 

Assim, as entidades do terceiro setor, nesses ajustes, realizam atividades de natureza 
pública, o que exige uma forma de relação, de gestão, de acompanhamento e de monitoramento 
específicas e, em consequência, capacitação permanente e um diálogo constante para pactuação 
entre os partícipes. 

Nessa pactuação, o Poder Público deve assumir sua condição de principal formulador das 
políticas públicas, enquanto as entidades se responsabilizam pela melhor forma de aplicação dos 
recursos e obtenção dos resultados. Frequentemente as entidades se posicionam como 
formuladoras ou a Administração as vê, apenas, como uma forma de execução mais barata. 

Assim, é necessário o aprimoramento dessa relação, de modo a que a Prefeitura 
efetivamente assuma a coordenação das políticas públicas colocadas em prática pelas entidades, 
oferecendo suporte técnico-administrativo; que  os valores repassados sejam compatíveis com 
os custos; que sejam padronizadas as prestações de contas e sua divulgação, inclusive de forma 
centralizada e que as entidades se aprimorem em termos de especialização e produção de 
resultados. 

Central de Transporte 

Gestão centralizada de transportes da Prefeitura, de modo a que se coordenem os 
deslocamentos e viagens de servidores públicos, racionalizando-se o uso da frota própria, dos 
serviços de motoristas e dos transportes terceirizados.  



 

149 
 

Escola de Governo e Administração Pública da Alta Mogiana e Médio Grande 

Propor e liderar a união de esforços entre os municípios das regiões da Alta Mogiana, do 
Médio Grande e outros adjacentes para a criação de uma escola de governo e de administração 
pública municipal com foco em associativismo intermunicipal e nos problemas comuns. 

Essa escola não precisa ter uma estrutura dedicada, podendo ser inicialmente organizada 
por meio do desenvolvimento de programas desenvolvidos em intercâmbio entre os diversos 
órgãos públicos municipais e as universidades da região. 

Componente de Qualidade na Remuneração dos serviços públicos 

Desenvolver tecnologia própria, regulamentar e implantar remuneração variável 
vinculada ao desempenho, nos contratos firmados pelo Município, com base em metas, padrões 
de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega, conforme previsto no 
artigo 10 da Lei Federal 12.462/2011.  

Revisão do Quadro de Cargos e Plano de Carreiras do Servidor Público 

Rever o quadro de cargos e empregos do Município, de modo a melhor contemplar, 
gradativamente, as necessidades de interdisciplinaridade e complexidade das quais os servidores 
permanentes da Prefeitura devem se incumbir. Isso significa definir um quadro de servidores 
públicos mais abrangente, do ponto de vista das áreas de atuação, e com servidores mais 
especializados (por exemplo, há, neste plano, exemplos de políticas públicas cuja efetivação 
dependeria de economistas, turismólogos, museólogos, administradores públicos, entre outros). 
No mesmo processo, desenvolver proposta para um plano com possibilidades de ascensão nas 
carreiras, para o servidor público municipal. 

A reformulação das carreiras também é fundamental tendo em vista os vários processos 
de integração entre políticas públicas, que tendem a aproximar carreiras que atualmente não têm 
maior conexão, diante de sua atuação conjunta sobre problemas comuns. Isso deve ser feito 
preservando-se as especificidades de cada quadro, mas também reconhecendo as similaridades 
e a distribuição equivalente de responsabilidades, com remuneração correspondente a essa 
distribuição (artigo 39, § 1º, I da Constituição). Por exemplo, no processo de integração da Guarda 
Civil com as fiscalizações municipais, esse processo de distribuição de responsabilidades deve 

estar presente na redefinição das remunerações, ainda que isso tenha que se dar de forma 
gradativa, em compatibilidade com a capacidade orçamentária e financeira do Município.   
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Comunicação e Transparência 

Conceitos e Diagnóstico 

Há muito se define como principal atributo da comunicação aquilo que o outro 
compreende sobre o que está sendo comunicado. Assim, além de o conteúdo que o 
poder público comunica dever ser claro, simples, objetivo e translúcido, é necessário que 
os veículos, os meios e a linguagem utilizada sejam adequadas a cada tipo de público a 
que se destinam esses conteúdos, de forma a assegurar a sua plena compreensão.  

A comunicação no âmbito da Administração Pública é tratada juridicamente sob 
a lógica do princípio constitucional da publicidade, ou na obrigação que os governos têm 
de tornar públicas suas ações.   

Como o espaço público está em constante transformação, especialmente após o 
surgimento da internet, as fontes de informação, a mobilização social e as manifestações 
públicas migraram em grande medida das mídias impressas e das ruas para as 
plataformas digitais, especialmente as redes sociais.  

Portanto, a questão da comunicação e da transparência assumem estreita ligação 
com a da tecnologia da informação, especialmente no Brasil que, de acordo com  recente 
pesquisa da empresa inglesa  GlobalWebIndex, é o segundo entre 45 países em que mais 
se gasta tempo em redes sociais, e isso vem aumentando, enquanto em países como 
México e Estados Unidos vem diminuindo36:  

 

Recentemente o Brasil avançou nesse sentido com a Lei de Acesso à Informação, 
(12.527/2011), cuja regra é o acesso livre e até mesmo a divulgação de informações 
independentemente de solicitação, não apenas pela Administração Pública, mas também 

 
36 https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/09/brasil-e-2-em-ranking-de-paises-que-
passam-mais-tempo-em-redes-sociais.html  - 31/07/2020. 

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/09/brasil-e-2-em-ranking-de-paises-que-passam-mais-tempo-em-redes-sociais.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/09/brasil-e-2-em-ranking-de-paises-que-passam-mais-tempo-em-redes-sociais.html
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por entidades privadas que recebam recursos estatais para execução de políticas 
públicas, prevendo expressamente a utilização de meios de comunicação viabilizados 
pela tecnologia da informação, o fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na Administração Pública e o desenvolvimento de seu controle social 
(artigo 3º). 

Em linha com a definição adotada no governo federal, pela Secretaria de 
Comunicação da Presidência da República, são as seguintes as formas de publicidade37: 

Legal: destina-se a divulgar informações para atendimento das 
prescrições legais. 

Institucional: utilizada para o posicionamento e fortalecimento das 
instituições e promoção do ente federativo, prestação de contas de 
atos, obras, programas, serviços, metas e resultados, com o objetivo de 
estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na 
formulação de políticas públicas. 

De Utilidade Pública: utilizada na divulgação de temas de interesse 
social de modo a informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou 
alertar a população visando a adoção de comportamentos que gerem 
benefícios individuais e coletivos. 

Mercadológica: destina-se a alavancar vendas ou promover produtos e 
serviços no mercado. 

Em regra a transparência é definida exclusivamente como publicidade legal, mas 
ela se insere, enquanto princípio, no contexto do que se define internacionalmente como 
accountability, e que envolve os processos de prestação de contas, responsabilização e 
de governança, dizendo respeito, portanto, essencialmente aos métodos utilizados para 
governar, e, em princípio, não tanto aos objetivos e resultados. A intenção é informar não 
apenas o que a administração faz, mas também como faz, se faz de forma legítima e ética.  

Entretanto, é importante que se compreenda que não se pode fragmentar o olhar 
no atual cenário social: o cidadão, o consumidor, o usuário de serviços públicos são alguns 
dos papéis que as pessoas desempenham rotineiramente.  Daí, a necessidade de se 
construir mecanismos de transparência e instrumentos de participação que dialoguem 
com essa realidade de forma integrada.  

Enquanto usuário de serviços públicos a pessoa tem direito à qualidade e 
efetividade, modicidade, regularidade; enquanto consumidor, tem direito a receber 
aquilo por que pagou; enquanto cidadão, tem direito de conhecer todas as condições 
relativas a preços, processos de priorização, e qualidade dos serviços públicos em geral, 
não apenas dos de que se utiliza. Mas tudo isso ocorre em uma pessoa indivisível, que 
quer receber serviços públicos de qualidade, participar, opinar, reclamar e reivindicar, e 

 
37 Instrução Normativa 07/2014 – SECOM – Presidência da República. 
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para isso é necessário que sejam disponibilizados canais simples e eficazes. Não dá para 
trabalhar o indivíduo de forma segmentada.  

Nesse processo de segmentação do indivíduo, há uma tendência mais ou menos 
recente de tratá-lo, na Administração Pública, como “cliente”. Essa perspectiva sugere 
uma emancipação, um olhar moderno que equipara o setor público ao privado, mas na 
verdade oculta um profundo processo de desempoderamento, de esvaziamento da 
cidadania. A figura do cliente, típica do setor privado, é a de alguém que se submete à 
disposição das empresas de oferecerem ou não determinado tipo de serviço ou bem, e 
com a qualidade necessária apenas para conquistar mercado. Elas apenas melhoram a 
oferta na medida em que isso é necessário, em termos de concorrência, para 
conquistarem mais clientes.  

Isso é complicado no serviço público, em que muita coisa não se submete à 
concorrência de mercado. A água, o esgoto, a luz, o ônibus, a limpeza pública, os serviços 
de saúde pública, a educação pública, por exemplo. É importante ter claro que o cliente 
é aquele de quem a empresa privada extrai seu lucro – o lucro que remunera o sócio. Na 
administração pública o indivíduo deve mesmo ser tratado como cidadão, que é uma 
figura própria, que traz algumas características do cliente, mas também características 
do sócio. Em última análise, o cidadão é o “dono do negócio”, aquele para quem devem 
ir os resultados positivos da administração, e “não o cliente”, que na verdade é o sujeito 
que paga o maior preço possível para satisfação dos sócios. 

Por isso é necessário fortalecer a ideia de cidadania, dos direitos do cidadão, que 
são muito diferentes dos do cliente - por exemplo, o cliente que paga mais tem direito a 
mais. E também é necessário recuperar e fortalecer o conceito de prerrogativas do 
cidadão, que são possibilidades de ação mas sempre vinculadas a um dever. Nisso 
também o cidadão não se compara ao cliente: ele pode exigir serviços que “não 
compensam” financeiramente, desde que legítimos e em benefício da coletividade, pode 
participar da administração, frequentando as audiências públicas, por exemplo, e se 
manifestando a respeito da programação do governo; e é a ele que cabe escolher os 
administradores da cidade, razão pela qual acaba tendo responsabilidade sobre o que 
acontece. 

No caso da Prefeitura de Franca identifica-se uma segregação profunda entre 
mecanismos de transparência formal e de publicidade institucional, visando a primeira 
apenas ao atendimento aos órgãos de controle e a segunda, à divulgação das ações do 
governo sob uma ótica mais publicitária.  

No que diz respeito à transparência formal, as exigências legais vêm sendo 
cumpridas, em linhas gerais, embora haja ainda pontos importantes que precisam ser 
aprimorados, como a falta de publicidade dos balanços da FEAC, a dificuldade em se 
encontrarem informações a respeito da oferta e falta de vagas em creches e a ausência 
de conteúdos em alguns títulos no portal do Município, como por exemplo: na Secretaria 
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de Ação Social, o link para “Informativos”38; na de Desenvolvimento, o link para 
“Francal”39 e na de Educação, o link para “Educação Musical”40. 

Cenários 

As últimas eleições federais e estaduais demarcaram uma nova lógica 
comunicacional, em que as mídias tradicionais tiveram seu papel reduzidíssimo.  
Paralelamente, as administrações públicas têm construído canais mais dinâmicos e 
diretos de comunicação, não só por meio de redes sociais, mas inclusive por aplicativos.  
Portanto, é provável que, na medida de sua capacidade, organismos de mídia tradicional 
reajam procurando recuperar o status anterior, tentando se colocar como “veículos 
oficiais da verdade”.  

A consequência direta das últimas eleições presidenciais foi a ascensão da 
extrema direita e de uma visão neoliberal de governo, que denigre a imagem do estado. 
Embora essa imagem esteja se desgastando diante da população, em razão dos 
resultados prejudiciais à maioria das pessoas. Entretanto o neoliberalismo ainda vai 
financiar, por algum tempo, a visão de uma sociedade melhor, baseada na capacidade do 
mercado e na necessidade de redução do estado. Esse financiamento envolve a 
cooptação de veículos de mídia tradicional, mas também da mídia alternativa que vem 
se estabelecendo. Esse quadro projeta uma intensa disputa de narrativa entre as ideias 
de um estado eficaz, que deve se organizar e ser valorizado e de um estado hipertrofiado 
e ineficaz, que deve ser estruturado apenas para garantir proteção ao stablishment 
neoliberal. 

Por seu turno, os órgãos de controle, que também são órgãos do Estado, mas cujo 
processo de estruturação se baseou, em parte, na construção de uma imagem 
desvinculada do estado, de exercício de poder sem qualquer responsabilidade pelo que 
ocorre na Administração Pública e que, sob esse aspecto, mantém seu status por meio 
de um processo comunicacional baseado na execração pública dos agentes políticos e na 
denegrição do estado, tendem a manter a mesma linha. Nesse movimento, o combate à 
corrupção é priorizado sobre qualquer outro valor, como desenvolvimento ou redução 
de desigualdade. E esse combate à corrupção se faz mais pela via formal do que pela via 
material. Assim, em regra, os procedimentos e atos que, formalmente, tenham aparência 
de irregularidade tendem a ser suspensos, paralisados ou declarados irregulares e, 
frequentemente, lançados à mídia.  

Por fim, um processo que perpassa todas essas análises acima é o de infantilização 
da relações de comunicação com a população, já em andamento há algum tempo, e 
inclusive usado por governos e partidos de diversos matizes, e necessário à manutenção 
de um discurso baseado em premissas como a redução de gastos com saúde e educação, 
redução das aposentadorias, redução de salários e direitos trabalhistas, como sendo 
conquistas sociais. O mesmo discurso é utilizado para justificar resultados negativos, atos 
de corrupção e ações voltadas para interesses de grupos específicos.  

 
38 https://www.franca.sp.gov.br/informativos-9/acao-social/informativos-8 
39 http://francal.com.br/2017/ 
40 https://www.franca.sp.gov.br/uncategorised/educacao-musical 

https://www.franca.sp.gov.br/informativos-9/acao-social/informativos-8
http://francal.com.br/2017/
https://www.franca.sp.gov.br/uncategorised/educacao-musical
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Esse será um ponto complexo, porque tecnicamente esse mecanismo de 
comunicação se baseia em métodos científicos bem desenvolvidos, com a adoção de 
simplificações radicais emocionalmente poderosas combinadas com formulações 
baseadas em conceitos de interesse geral e que não admitem negativa (por exemplo: 
“Você é a favor de um estado mais eficiente e moderno?” ou “Você gostaria que os bons 
tempos voltassem?”), mas desprovidos de sentido preciso (O que é, efetivamente, um 
Estado mais moderno? Quais e como eram, de fato, os “bons tempos”?), em torno das 
quais a comunidade é mobilizada, legitimando interesses e processos não explícitos, 
cujos resultados mais profundos prejudicam a própria sociedade.  

Operacionalmente se dá por uma aliança entre agentes estatais (sistemas de 
controle) e mídia, financiada pelo neoliberalismo, o que garante uma informação 
uniforme, coesa, massiva e duradoura. 

Assim, acreditamos que o principal desafio para a próxima gestão está 
relacionado à necessidade de profissionalização e à construção de capacidade simultânea 
de: 

1. Aprofundamento dos processos de comunicação transparente em um sentido 
mais estrito, voltados para a governança propriamente dita, trazendo 
detalhes técnicos e administrativos sobre a gestão, a disponibilidade e 
indisponibilidade de serviços, responsáveis por sua realização e coordenação, 
orçamento e gastos envolvidos, canais de solicitação e reclamações, de modo 
a dar cumprimento às exigências legais e à dos órgãos de controle; 

2. Atendimento rápido e profissional às demandas dos organismos de mídia, 
disponibilizando informações concisas e precisas, e mantendo em diretório de 
acesso público todas as respostas encaminhadas à mídia, de modo a evitar ou 
pelo menos mitigar as divulgações parciais ou eventualmente adulteradas dos 
conteúdos produzidos pelo Executivo; 

3. Transcendência da política de comunicação e transparência, tanto quanto sua 
inserção em um contexto comunicacional mais amplo, que vise, 
essencialmente, a fornecer informações para qualificar e promover a 
participação social por meio de um processo focado em um  conteúdo mais 
profundo sob uma forma compreensível, capaz de promover uma relação 
mais madura e reflexiva com a sociedade. 

Diretrizes 

Profissionalização 

É necessário que a Administração Municipal inicie um processo de 
profissionalização da área de comunicação e que, ainda que em parte, esse quadro 
profissional seja integrado por servidores concursados. Essa é única forma de promover 
uma cultura preparada em termos de tecnologia, conhecimento técnico e valorização dos 
processos comunicacionais.  
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É a partir dessa profissionalização que se conseguirá implantar uma política de 
comunicação capaz de atender às demandas específicas dos órgãos de controle, da mídia 
e da sociedade. Além das linguagens e do conteúdo próprio de cada um desses 
demandantes, há necessidade de que todo o processo comunicacional seja integrado de 
modo a se evitarem informações divergentes em canais diferentes.  

Sob esse aspecto, pode ser que um conteúdo disponibilizado para o Tribunal de 
Contas seja mais focado nos aspectos contábeis; o mesmo conteúdo, disponibilizado para 
a mídia, pode ser concentrado em questões levantadas por jornalistas, e para a 
comunidade pode estar mais ligado ao detalhamento das necessidades que se  processo 
de discussão que antecedeu à decisão e ao atendimento das necessidades sociais que se 
pretende satisfazer. Entretanto, todas essas formas de abordagem devem ser ângulos de 
um mesmo conjunto de informações.  

Disseminação  

A cultura da comunicação deve ser disseminada tanto internamente quanto 
externamente.  

É fundamental que a sociedade se aproprie de informações sobre o Município, e 
isso deve ser disponibilizado por meio de canais próprios, com centralidade dos meios de 
divulgação, para que tudo possa ser encontrado em um mesmo local, ou em poucos 
locais e com segmentação progressiva, de modo a atender as peculiaridades de cada 
grupo de interesse, seja em razão da região, da faixa etária, do tipo de atividade ou de 
quaisquer outros aspectos relevantes. 

Para isso é fundamental, também, que todas as áreas da Administração Municipal 
estejam preparadas, adequadamente equipadas e se disponham a prestar informações, 
o que também exigirá canais internos e protocolos apropriados, que possibilitem 
automatização e rapidez na disponibilização das informações para as áreas responsáveis 
pela comunicação, uma vez que a maioria das áreas domina tecnicamente os serviços 
que presta, mas não domina tecnicamente o processo comunicacional, e nem dispõe de 
tempo para produzir material informativo de acordo com as exigências específicas.  

Amadurecimento das relações com a sociedade 

O Governo deve se pautar, desde o início, por imprimir um processo de 
construção de relações mais maduras com a sociedade, o que se faz principalmente por 
meio da política de comunicação.  

Nesse sentido, é necessário que a publicidade institucional e de utilidade pública, 
e mesmo a mercadológica, se houver, sejam feitas no sentido de informar o cidadão a 
respeito de seus direitos e dos resultados previstos e conquistados em cada programa ou 
ação, de se discutirem com clareza as limitações materiais, jurídicas, de capacidade 
técnica, de governabilidade ou outras que inviabilizem a satisfação de determinadas 
demandas, de se construírem instrumentos adequados para informar e processar a 
discussão (que podem até ser lúdicos, mas que não visem à infantilização do público) e 
que, em última análise, ajudem a promover a emancipação social.  
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Para isso é necessário que se instituam comitês sociais para discussão da política 
de comunicação, que se trabalhe com séries estatísticas e modelos de relatórios 
uniformes, que não sejam alterados em função de maus resultados, e que se 
implementem processos e mecanismos regulares de comunicação, de modo a construir 
confiança.  

Além disso, pretende-se uma mudança na lógica de comunicação de um processo 
apenas informacional para um processo de diálogo, uma via de mão dupla, com 
construção de mecanismos que permitam interação mais ágil, com estabelecimento de 
uma relação mais próxima entre comunicação governamental e participação social.  

Propostas 

Contabilidade Cidadã  

Proposta já descrita (clicar no link). 

APP – Fale com Franca 

A interação entre comunicação e participação popular deve ser estabelecida com 
auxílio da tecnologia. O desenvolvimento de um aplicativo que funcione como plataforma 
universal para todas as questões ligadas à Administração Municipal é a única forma 
possível que permite comunicação democrática e franqueada a todos os cidadãos em 
qualquer momento e local, sobre qualquer assunto e com qualquer finalidade. São 
exemplos de ações que podem ser integradas: cartão cidadão (para transferência de 
renda), cartão de transporte, cartão SUS e agendamento de consultas, serviços 
relacionados à tributação e atendimento. 

Pesquisas demonstram que a satisfação dos usuários não está vinculada apenas 
aos problemas com produtos e serviços, mas também, e significativamente, à forma 
como os problemas são solucionados. Para aprimorar as fórmulas de solução de 
problemas, a administração precisa conhecê-los; para isso os cidadãos devem poder levá-
los à administração e para isso precisam de um canal aberto e fácil de ser usado. Assim, 
os serviços de atendimento, reclamação, críticas, sugestões, e ouvidoria devem estar 
franqueados em um único local, desburocratizando a vida do cidadão. 

Esse mesmo app deve disponibilizar acesso à informação, incluindo as 
relacionadas à lei de acesso, aos portais de transparência, à legislação, a informações 
sobre serviços e a notícias, pois isso permitirá ao usuário interessado em falar com a 
Administração Pública informar-se acerca do assunto. Muitas vezes isso resolverá o 
problema nessa interação inicial. 

Além disso, devem ser fornecidas informações úteis sobre a cidade, com link para 
a Agenda Única de Atividades.  

Se esse mesmo canal disponibilizar acesso aos serviços públicos, isso simplifica a 
vida do cidadão e lhe permite não apenas tirar dúvidas, mas resolver problemas, ser 
atendido sem necessidade de deslocamentos, de forma mais rápida e barata.  
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A interação entre esses três pontos possibilitaria um atendimento bastante amplo 
às necessidades da maioria dos cidadãos francanos.  

Em sentido inverso, esse aplicativo também possibilita obtenção de informações 
sobre os cidadãos e atualização das bases de dados da Prefeitura, de forma rápida e 
simplificada. 

Esse é um dispositivo que já existe em outras prefeituras, como por exemplo a de 
Belo Horizonte41, e mesmo em Franca parece já existir um esboço inicial, noticiado como 
sendo um aplicativo já existente, mas ainda não disponibilizado: 

 

 

Assim o que se propõe aqui passa pelo desenvolvimento de alguns sistemas e 
aprimoramento de muitas ferramentas que já existem ou já estão em desenvolvimento, 
a partir de uma reorganização e revisão sistêmica. Evidentemente sua implantação 
deverá ocorrer progressivamente. Mas como já existem modelos e os resultados são 
redução de custos e melhoria do atendimento, é possível e necessário iniciar e acelerar 
o processo já na fase inicial do governo.   

Ouvidoria Municipal  

Estruturar a ouvidoria como segundo nível de atendimento às demandas não 
satisfatoriamente atendidas e integrá-la ao app Fale com Franca (atualmente o acesso é 
por e-mail). Vinculá-la ao gabinete do prefeito, com conhecimento, alçada e 
instrumentos para receber, tratar e fiscalizar as demandas não atendidas no âmbito das 
unidades administrativas do poder público municipal.  

É razoável que cada unidade administrativa tenha seus canais de atendimento e 
tratamento de demandas, entretanto quando o demandante não está de acordo com a 
resposta ou com os prazos, por exemplo, é importante ter um órgão a recorrer, esse será 
o papel do “fale com o prefeito” atuar de forma estratégica em segundo nível.  

Essa atuação permitirá ao prefeito estar diariamente ciente da percepção e 
satisfação dos munícipes com os serviços providos pela Prefeitura, permitirá o 

 
41 https://play.google.com/store/apps/details?id=br.pbh.appservicos&hl=pt_BR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.pbh.appservicos&hl=pt_BR
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acompanhamento do desempenho dos prestadores terceirizados e será uma fonte 
importante para subsidiar e planejar novas políticas públicas. 

A ouvidoria terá várias portas para atendimento, especialmente digitais, incluindo 
a presença em redes sociais, integradas em um canal único, e será estruturada de tal 
forma que assegure conhecimento técnico e independência de atuação.  

Governança comunitária  

Um dos pilares do plano de governo é resgatar a perspectiva do comum e a 
construção de certa coesão social, com solidariedade e “com unidade”: “Comunidade”.   

Considerando que as perspectivas e necessidades são peculiares de cada bairro 
ou região, de cada setor específico ou de outros aspectos relevantes, o desafio será trazer 
o Direito à Cidade para o centro da discussão municipal a partir das necessidades dos 
vários grupos que compõem a sociedade, assegurando a pluralidade e a diversidade de 
opiniões de modo a se identificarem as demandas prioritárias.  

Para alcançar esse e outros objetivos serão criados comitês comunitários mais 
simples do que os conselhos, com representantes de regiões ou setores específicos, 
aprofundando o processo comunicacional e a discussão sobre a programação 
governamental, portanto nas áreas de comunicação, especialmente no sentido de se 
obter feedback a respeito  da forma como a administração se comunica, e de participação 
social.   

 Para a criação dos comitês serão realizadas mobilizações presenciais e virtuais 
para identificar moradores e lideranças representativas e interessadas no propósito de 
colaborar com a discussão, planejamento e acompanhamento das políticas públicas 
municipais.  

As conclusões dos comitês serão sistematizadas na área de comunicação da 
Prefeitura e direcionadas às instâncias competentes (órgãos públicos, conselhos etc.). 

Liderança Comunicacional 

A Prefeitura de Franca deve propor o início de um processo de comunicação que 
integre diversos municípios da região em questões de interesse comum, o que garantirá 
uma efetividade muito maior, ampliação do acesso e redução de custos. O detalhamento 
desse movimento depende de diálogo com os demais municípios, definição de formatos 
jurídicos e articulação entre os poderes legislativos e executivos.  

Em princípio, uma das possiblidades seria um Diário Oficial comum, instituído por 
meio de um consórcio intermunicipal, que poderia incluir os municípios paulistas da 
Aglomeração Urbana de Franca e os mineiros da região do Médio Rio Grande. Isso 
aumentaria a divulgação de programas de governo, de editais e da legislação, facilitaria 
o arquivamento e pesquisa de documentos publicados, melhoraria o processo de 
profissionalização das equipes de comunicação e reduziria custos.   
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Participação Social 

Diagnóstico 

O processo de promoção de participação popular no Brasil se desenvolveu a partir 
de experiências do PT, em especial as do Orçamento Participativo, realização de diversos 
fóruns e conferências temáticas e estímulo à formação e atuação de conselhos como 
entes auxiliares ou integrantes da Administração Pública. Tais experiências ocorreram de 
variadas formas nas administrações do PT, tendo se consolidado de forma mais 
emblemática a partir das experiências na gestão municipal de Porto Alegre, a partir de 
1989.  

A partir desse processo de construção de uma forma de democracia apoiada em 
participação mais efetivava, houve várias tentativas de tornar obrigatórios esses modelos 
por meio de leis, o que encontrava defensores e opositores nos movimentos 
progressistas. Enquanto os primeiros entendiam que seria necessário consolidar essas 
conquistas, os segundos acreditavam que o sucesso da participação estava na consciência 
(portanto na não obrigatoriedade) e na dinâmica (portanto não se devendo fixar 
mecanismos em instrumentos pouco versáteis, como as leis). 

Ocorre que venceu a tese dos primeiros e mostrou-se correta a dos segundos. 
Inúmeros conselhos foram criados por legislação federal, segundo moldes únicos para 
todo o País; diversas formas de audiências públicas para análise das propostas e 
cumprimento da legislação orçamentária foram determinadas também por leis federais. 
E com isso a participação se tornou um processo formal, um apêndice da burocracia, que 
os órgãos de controle procuram conduzir e considerar como auxiliares de terceira ordem. 
Ou seja, ao invés de os órgãos de controle se colocarem a serviço dos conselhos e das 
demais formas de participação, passaram a colocar regras e obrigações sobre essas 
instâncias, nelas interferindo e submetendo-as a seus interesses.  

Assim, tem havido um deslocamento dessa lógica democrática, o que, ao lado de 
uma série de outras subversões, tem levado ao descrédito das chamadas “instituições 
democráticas” . No fundo isso se dá porque ao invés de ajudarem a democracia a se 
consolidar e a se aprimorar essa institucionalidade procura controlar as formas 
democráticas e suprimir a vontade da sociedade, cuja organização, que ainda era 
incipiente, agora sofre retrocessos severos.  

Nesse processo, uma das ferramentas utilizadas é o denuncismo, por meio do 
qual cidadãos, empresas, governos e organizações não governamentais são estimulados 
a promoverem denúncias com ou sem fundamento, o que tem como consequências um 
profundo acirramento das relações sociais e a construção de uma convicção de que as 
instâncias locais, informais e consensuais são incapazes de resolver as questões sociais.  

É a terceirização da gestão das relações sociais.  

Esse processo enfraquece a efetiva participação social e popular, na medida em 
que seu funcionamento se orienta para o cumprimento de regras burocráticas e formais 
e sua finalidade passa a ser acessória em relação aos sistemas de controle, e 
simultaneamente fortalecem esses sistemas independentemente de qualquer resultado 
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que apresentem em relação à melhoria das políticas públicas, pois tais órgãos 
estabelecem seus próprios critérios de mensuração de desempenho, que ou são 
associados a elementos formais ou, o que é pior, aos projetos e atividades que 
conseguiram impedir. 

Enquanto a participação popular luta, por exemplo para levantar uma escola ou 
para abrir uma estrada, os sistemas de controle só atuam sob a perspectiva de sua 
paralização, havendo assim um antagonismo entre as duas linhas de ação, que, em razão 
da imperatividade das regras do controle, acaba por submeter e inibir a participação. 
Com esse tipo de ação a democracia acaba sendo percebida como um sistema repressor, 
no qual inúmeras instituições se sobrepõem estabelecendo um regramento disperso, 
confuso e complexo, mas rigoroso, impossível de ser compreendido e que inviabiliza a 
normalidade da vida e a construção de ideais coletivos ou pessoais. 

Além disso tudo, mais recentemente os tribunais de contas começam a ensaiar a 
responsabilização de conselheiros, estendendo sua sanha punitiva sobre os órgãos de 
participação, de modo a que se ajustem aos modelos burocráticos, impondo esse perfil 
burocrático às lideranças comunitárias e esvaziando-os no que diz respeito à legitimidade 
e vínculos com a população.  

Todo esse processo é sustentado por um acordo tácito com a mídia, que divulga 
de forma sensacionalista ou escandalosa as intervenções dos órgãos de controle, o que 
todavia não vem sendo suficiente ante a ineficácia dos resultados.  

Assim, esse é um dos mecanismos que vem levando ao descrédito e ao desgaste 
das democracias representativas, pois a institucionalidade que ocupa o espaço do poder 
popular não satisfaz minimamente senão seus próprios interesses corporativos, o que 
tem levado a população, em diversos países, a usar o único recurso de que dispõe, o voto, 
para eleger governos com viés antidemocrático, mas que se colocam contrários a essa 
institucionalidade, e acenam com uma ideia de liberdade, que até é percebida como falsa, 
mas que serve como opção a um modelo sabidamente insatisfatório. 

Cenários 

O descrédito com as instituições no Brasil, de maneira similar ao que vem 
ocorrendo no mundo, indica os seguintes possíveis cenários de curto prazo: 

1. Uma radicalização e centralização repressora, que se sobreporá ao atual 
sistema de controle (assim compreendido em seu sentido mais amplo), no que 
diz respeito aos órgãos de ação mais formal, como ministérios públicos, 
tribunais de contas, instituições judiciárias e os diversos órgãos e agências de 
regulação e fiscalização, mas com a adesão dos órgãos de ação material, como 
forças armadas e policiais.  

2. Um pacto interinstitucional, em que o governo central e as instituições de 
controle estabeleçam um precário limite de tolerância, em que se destacará 
a submissão daquele sistema de controle mais formal ao Executivo, tanto no 
que diz respeito às práticas fiscalizatórias (que podem tanto ser arrefecidas e 
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mais seletivas) quanto a algum tipo de apoio à repressão das manifestações 
sociais, em troca de concessões de cunho corporativo. 

3. Um cenário intermediário, em que os dois anteriores se combinem conforme 
as circunstâncias específicas. 

Nenhum dos cenários se mostra favorável ao fortalecimento da participação 
social, pois no primeiro ela tende a ser diretamente reprimida no processo geral e, no 
segundo, a ser objeto de ação mais virulenta dos sistemas de controle, por um lado como 
parte do próprio pacto interinstitucional e por outro como reorientação das ações, posto 
que com o arrefecimento das ações fiscalizatórias haverá uma redução da exposição 
midiática desses setores, que possivelmente buscarão outras fontes de audiência.  

No âmbito municipal os governos de orientação progressista e democrática terão 
dificuldades para implementar mecanismos de participação que não sejam formais e 
burocráticos, devendo, assim, procurar soluções criativas e que possam funcionar com 
maior autonomia, recuperando um pouco da pouca soberania popular que já existiu e 
construindo novos caminhos para fortalecê-la.  

Diretrizes 

Gestão Comunitária  

Como já tratado no item Governança Comunitária, um dos pilares do plano de 
governo é resgatar a perspectiva do comum e a construção da coesão social, com 
solidariedade e “com unidade”, “Comunidade”.   

Ocorre que esse resgate não é suficiente. É necessário ir além do que já foi feito, 
e adotar uma forma de gestão com a comunidade que não se limite à participação em 
eventos de formulação, proposição e avaliação de políticas públicas e leis orçamentárias, 
superando essa fase, focada essencialmente em processos reivindicatórios, e 
construindo um processo por meio do qual a comunidade participe efetivamente do dia 
a dia da gestão.  

Esse processo se dá, em geral, pela constituição de associações (como por 
exemplo a AUFA-CAPS – Associação de Usuários e Familiares do Centro de Atenção 
Psicossocial Dr. Herry Meredith Junior, experiência exitosa em Franca, no final dos anos 
1990 e início dos 2000). Entretanto é possível desenvolver, com apoio jurídico e social da 
Prefeitura, procedimentos mais simplificados, menos formais, para viabilizar esse tipo de 
gestão. 

A gestão comunitária envolve a comunidade, por exemplo, não apenas na 
discussão sobre a programação  a ser realizada nos equipamentos, mas a efetiva 
participação na realização dessa programação; não apenas na formulação das regras e 
horários de funcionamento, mas na efetiva participação nesse funcionamento (por 
exemplo, responsabilizando-se pela abertura e fechamento de determinados 
equipamentos); não apenas no levantamento e proposição de melhores formas de 
execução e manutenção, mas na efetiva execução e manutenção (por exemplo, por meio 
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de construção e manutenção de hortas comunitárias em terrenos públicos ou mutirões 
para melhoria de um determinado espaço de uso comum).  

Essa forma de gestão possibilita a ampliação dos serviços e a qualificação dos 
equipamentos e espaços públicos, pois com ela os custos são menores, não apenas em 
razão desse acréscimo de força de trabalho voluntária (que tem um caráter material e 
um caráter simbólico), mas principalmente da redução de custos de manutenção 
decorrentes dos cuidados permanentes e da não degradação desses espaços.  

Além disso, essa forma de gestão permite uma avaliação constante da qualidade 
dos serviços, da demanda efetiva, do que pode e do que precisa ser melhorado (e como) 
e, mais do que tudo isso, promove um nível de conhecimento, na comunidade, acerca 
das limitações e possibilidades do Poder Público, que lhe autoriza a discutir com muito 
mais autoridade as questões que lhe dizem respeito.  

Essa proposta se integra à de Governança Comunitária, embora aqui estejamos 
tratando mais da gestão e lá, mais do controle social.  

Apoio Técnico-Administrativo 

Tendo em vista que a formação das lideranças comunitárias nem sempre é 
técnica, que a maioria das pessoas envolvidas voluntariamente nesse processo 
frequentemente desempenham outras atividades e não podem se dedicar em tempo 
integral à ação comunitária; e considerando-se ainda as ações fiscalizatórias do Ministério 
Público e Tribunal de Contas sobre os conselhos municipais, é necessário desonerar as 
lideranças e os movimentos comunitários de atividades burocráticas e de formalismos, 
de modo a que possam desempenhar com espontaneidade suas atribuições principais.  

Dessa forma, para que as instâncias de participação e gestão comunitária 
funcionem adequadamente; façam suas deliberações, análises e sugestões cumprirem as 
formalidades necessárias, quando for o caso, para validade; consigam utilizar os recursos 
de tecnologia da informação disponíveis e tenham acesso às informações necessárias em 
seus processos avaliativos, é necessário que seja disponibilizada estrutura técnica e 
administrativa de apoio que se ocupe desses aspectos formais.  

O essencial, nesse processo, é que essa organização funcione como estrutura de 
apoio e assim esteja subordinada – e não subordine, como frequentemente ocorre – às 
lideranças e aos movimentos comunitários. 

Comunicação Facilitada 

Para que a participação seja efetiva, é necessário que as propostas, queixas, 
análises e reivindicações cheguem rapidamente aos destinatários do governo. Por outro 
lado, necessário se considerar a impossibilidade material de se atender diretamente a 
todas as pessoas, individualmente.   

Para isso, será atribuição dos membros dos comitês comunitários, previstos na 
proposta de Governança Comunitária, ouvir diretamente a população e transmitir suas 
manifestações aos órgãos responsáveis de forma rápida e sistematizada.  
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Simplificação de Procedimentos 

 A participação social deve avançar como política de governo, afastando-se de 
formalismos excessivos, salvo quando decorrentes de exigência legal, visto que esse tipo 
de regramento tem como consequência mais direta e imediata a desvirtuação da 
participação, em razão de desprovê-la de sua principal virtude, que é a manifestação 
espontânea, pelas pessoas do povo, sobre o que pensam e sentem.  

 Essa espontaneidade e essa ausência de formalismo são incompatíveis com a 
definição em lei das diversas formas de participação. Quando a participação se estabelece 
dessa forma, fica sujeita a uma série de controles e só pode ser operada por pessoas com 
formação burocrática e jurídica. Assim, a vontade da sociedade, que deveria determinar 
o conteúdo das leis, acaba por ficar subordinada à decisão e vontade dos operadores do 
direito e às suas interpretações da legislação.  

 Portanto, ressalvadas as hipóteses em que o ordenamento jurídico já exija formas 
determinadas de participação, a diretriz geral é que a participação se constitua como 
compromisso de governo, por meio de formas as mais simplificadas possível, de modo a 
promover ao máximo a participação direta. 

Propostas 

Revisão da Política de Conselhos 

Os conselhos são órgãos estruturantes do sistema de participação social e 
precisam ser valorizados, mas, como consequência desse processo de burocratização das 
formas de participação, eles passaram a ser dissociados de sua natureza participativa e 
colaborativa e compreendidos como órgãos, pelo lado da sociedade, como uma forma 
de panaceia destinada à solução de qualquer problema; e, pelo lado do governo como 
mecanismos de chancela, de validação da ação governamental.  

Com isso vulgarizou-se a figura dos conselhos, criados por lei e em grandes 
quantidades, frequentemente sem estrutura, organização e principalmente sem acúmulo 
suficiente para cumprirem suas atribuições, como forma de dar satisfação a 
determinadas reivindicações sem realmente atendê-las ou mesmo compreendê-las. Não 
deixa de ser cômodo, para um governo que não consegue ou não tem recursos para 
atender determinada demanda, criar um conselho setorial, sempre paritário, com 
metade de representantes do próprio governo, cuja agenda acaba por ser 
sobrecarregada com exigências formais e que, no fim, mantém as coisas, em linhas gerais, 
como estavam antes.  

Outro aspecto é a questão do caráter dos conselhos. Alguns são formalmente 
deliberativos, mas na prática não deliberam de fato. O caráter deliberativo é 
importantíssimo, e deve ser reservado a circunstâncias em relação às quais há acúmulo 
e consenso no que diz respeito à transferência, para o conselho, dessa atribuição que é 
típica da Administração Pública. Há cidades em que o Conselho de Desenvolvimento 
Urbano ou o Conselho de Meio Ambiente exercem essa atribuição deliberativa e aprovam 
ou rejeitam projetos de loteamentos ou empreendimentos, por exemplo. Então não se 
deve atribuir a um conselho esse caráter deliberativo quando sua esfera de atuação só 
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lhe permite deliberar sobre suas questões internas, como por exemplo apresentar 
moções ou propostas, deliberar sobre sua agenda e coisas do tipo, pois nesse sentido 
qualquer órgão público teria caráter deliberativo.  

Um segundo exemplo é o caráter consultivo, que alguns interpretam como sendo 
a prerrogativa de dar opinião sobre matérias da esfera de atuação do conselho. Esse tipo 
de atuação corresponderia quase a um “palpite”. Em realidade o caráter consultivo diz 
respeito à obrigatoriedade de determinadas matérias tramitarem pelo respectivo 
conselho que tem por atribuição manifestar-se a seu respeito. Ainda que essa 
manifestação não seja necessariamente vinculativa, em regra deve ser seguida, sendo, 
todavia, passível de revisão pelas instâncias executivas mediante motivação e justificativa 
técnica na qual se refutem, expressamente, as razões apresentadas na manifestação do 
conselho. Assim, também esse caráter deve ser levado bem mais a sério do que em geral 
se costuma fazer. 

Portanto, a revisão da política de conselhos passa pela valorização desses órgãos 
enquanto instâncias efetivas, envolvendo algumas sub propostas.  

Lei Geral dos Conselhos – Discussão e aprovação de um projeto de lei que defina 
as diversas formas de ação e os diversos tipos de caráter dos conselhos (deliberativo, 
consultivo, formulador, avaliativo, de controle e fiscalização, entre outros) e em que 
circunstâncias devem vigorar cada forma e cada caráter. A mesma legislação deverá 
prever as condições para o exercício da função de conselheiro e para a criação e 
permanência dos conselhos, em especial no que diz respeito à sobreposição de áreas, 
organização e atuação efetiva e exigências de legislação federal ou estadual.  

Também poderão ser previstos outros tipos de órgãos de representação da 
sociedade, mais simples, não paritários, que possam ser criados por instrumentos 
normativos, para apoio à ação governamental, mas que não se submetam ao regramento 
mais rigoroso dos conselhos. Órgãos, inclusive, de duração temporária, para fins 
específicos, quando for o caso.  

Conexão com o Escritório de Projetos e de Captação de Recursos, integrando os 
conselhos às políticas de relações institucionais e internacionais do Município, 
possibilitando conhecimento, apresentação de propostas e acesso a recursos vinculados 
específicos para cada área.  

Revisão do Quadro Geral de Conselhos, em um processo de diálogo com os 
próprios órgãos, que envolva a análise de sobreposições e interfaces, e a partir do qual 
se faça, conforme cada caso, a redefinição de áreas de atuação e de atribuições, com 
eventual fusão de conselhos, de modo a que tenham mais efetividade na ação.  

Programa de Capacitação de Lideranças Comunitárias e Conselheiros 

Processo permanente, e que envolva matéria relativa ao conhecimento acerca do 
funcionamento da Administração Pública, da legislação orçamentária, da elaboração de 
projetos, da utilização de ferramentas de TI disponíveis para a divulgação e realização de 
debates e consultas públicas, entre outros. Também deverão ser oferecidas capacitações 
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técnicas conforme a área de atuação. No mesmo processo também deverão ser 
oferecidas capacitações para pessoas que se interessem em participar dos conselhos.  

Conferências Municipais  

Realização de conferências municipais para discussão das políticas públicas 
relacionadas a áreas específicas, em princípio por provocação dos conselhos, mas 
eventualmente independentemente disso.  

A partir das conferências poderão ser elaborados ou revistos planos setoriais para 
áreas como esporte, atividade física e lazer; segurança alimentar; cultura; educação; 
saúde e qualidade de vida; desenvolvimento econômico; ciência e tecnologia, entre 
outros.  

Fortalecimento da Participação Popular 

A participação popular é um tipo específico de atuação, no qual o indivíduo, pelo 
menos nas primeiras fases dos processos, não representa instituições, grupos ou bairros, 
mas participa diretamente enquanto cidadão.   

A Prefeitura deverá empenhar-se na promoção desse tipo de participação, em 
especial nas audiências das leis orçamentárias e nas de avaliação da execução do 
orçamento, inclusive divulgando tais audiências em tempo real, mantendo as divulgações 
em canais próprios e disponibilizando o material técnico a elas referente à população.  

Comissões de Gestão de Unidades 

Instituição de comissões mistas de usuários, familiares, pessoas da comunidade 
do entorno, conforme o caso, e servidores públicos da própria unidade para discussão, 
apresentação de propostas, elaboração de programação e gestão das unidades e espaços 
públicos municipais.  

Essas comissões poderão ter diversos formatos, de acordo com as características 
de cada unidade, poderão ser mais de uma por unidade, conforme quantidade e 
diversidade dos temas envolvidos, e serão o principal mecanismo de concretização da 
gestão comunitária. 

Fórum da Cidade 

Instituição de um fórum de lideranças que se reunirá periodicamente e que terá 
por missão ouvir a sociedade diretamente ou por meio dos que a representam e formam 
opinião em seu espaço de atuação profissional, econômico, social e político para 
assessoramento imediato ao prefeito na formulação de políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável. 

O foro, de acordo com a organização de cada edição, deverá organizar, promover 
e acompanhar debates acerca das medidas necessárias para promoção do 
desenvolvimento econômico, social e ambiental da cidade e sugerir e propor relatórios, 
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estudos, projetos, acordos e priorizações, reunindo as contribuições de diversos setores 
da sociedade civil. 

O fórum será presidido pelo prefeito municipal e dele serão convidadas a 
participar, de acordo com a temática de cada edição, os secretários municipais das áreas 
afins, conselheiros e outras lideranças comunitárias e sociais, representantes do 
empresariado, dos agricultores e pecuaristas, inclusive os da agricultura familiar, 
representantes de empregados, profissionais autônimos e outras lideranças que possam 
contribuir nesse processo.  
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Linhas de Orientação 

As linhas de orientação são formas de atuação que interferem em todo o governo, 
em todas as áreas de organização, estruturação e ação governamental. São políticas 
públicas matriciais, que se desenvolvem por meio da ação governamental em cada área 
específica. Elas visam a aprimorar a ação, padronizar os métodos, distribuir mais 
equitativamente as ferramentas e, assim, reduzir as diferenças entre áreas, organizar 
prioridades e promover integração interna e externa.  

São três as linhas de orientação – tecnologia da informação, relações 
institucionais e internacionais e funcionamento do governo.  

Assim, a área de Saúde, por exemplo, estará sujeita às três linhas de orientação. 
A de Tecnologia da Informação, se proporá a diagnosticar e planejar o desenvolvimento 
dessas ferramentas tecnológicas para o governo como um todo, e, ao atender a uma 
demanda específica da saúde, procurará analisar as conexões que podem ser feitas com 
outras áreas e como atender a essa demanda específica de forma a integrá-la ou prepará-
la para atender também a demandas de outras áreas.  

Da mesma forma a área da Educação estará sujeita às três linhas de orientação, 
de modo que, no desenvolvimento de propostas ou na realização de eventos, terá o apoio 
da linha de Relações Institucionais para conhecer, contactar, analisar e aproveitar 
experiências de outros municípios brasileiros ou experiências internacionais. Em sentido 
inverso, serão recebidos representantes de outros países ou cidades brasileiras para o 
mesmo tipo de intercâmbio. Também serão procuradas oportunidades para que os 
servidores da Educação possam conhecer, nos locais onde elas ocorrem ou participando 
à distância, experiências exitosas no Brasil e no exterior, inclusive participando de 
congressos, conferências e outras atividades.  

Igualmente ocorrerá com o Desenvolvimento Econômico, Científico e 
Tecnológico, que, ao implementar um projeto, deverá ater-se às disposições relacionadas 
ao Funcionamento do Governo, como os critérios de priorização, avaliação da qualidade 
do projeto e da capacidade de implementação no momento, a interlocução com os 
agentes envolvidos, inclusive servidores públicos e a comunidade diretamente 
interessada e a que será indiretamente afetada, por exemplo.  

Esses três exemplos se aplicam, com ajustes, a todas as áreas.  
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Relações Institucionais e Internacionais 

Franca é uma cidade de porte médio que, por ser isolada, ou seja, por não se 
situar em uma zona metropolitana ou no campo mais direto de influência de outras 
cidades maiores (a mais próxima é Ribeirão Preto) e por ter em seu entorno uma grande 
quantidade de pequenos municípios, funciona como polo regional. Entretanto, não 
considera essa condição no planejamento de suas intervenções. 

Por outro lado, poderia ser muito mais integrada às experiências modernizantes 
e exitosas que ocorrem no país e no exterior, em especial no perfil de cidades com o qual 
se identifica.  

Por isso é necessário que a gestão pública, em todos os níveis, esteja conectada 
tanto com seu entorno mais próximo quanto com o mundo! Na região, além de conhecer 
as diversas experiências de outras cidades, Franca deve se colocar como cidade líder, pois 
isso não apenas a beneficiaria, como também a muitas cidades vizinhas.  

Há diversos problemas na área ambiental, por exemplo, que podem ser 
solucionados em conjunto, com redução de custos e de impactos e com aprimoramento 
de processos e procedimentos. Por exemplo, a gestão de resíduos pode ser um projeto 
muito oneroso para cidades pequenas, mas no âmbito de um consórcio intermunicipal 
elas podem ter acesso a um programa melhor estruturado. E a questão da contaminação 
por resíduos domiciliares é de interesse regional, pois os lençóis freáticos se comunicam. 
Esse é apenas um exemplo. 

Também nas áreas de compras governamentais, atendimento em saúde, escola 
de governo e administração pública, captação de recursos e diversas outras há muito 
espaço para que estendamos o conceito de trabalho conjunto, de comunidade, para além 
dos limites de nosso município.  

Portanto, a proposta é estruturar uma área da administração que difunda o 
conceito de que Franca está conectada com o mundo e a consciência de que isso pode 
gerar grandes avanços, na medida em que conhecermos e utilizarmos outras 
experiências, e também promovermos o espírito colaborativo da cidade, na medida em 
que as nossas experiências exitosas servirem ao desenvolvimento de outros. Em síntese, 
o objetivo final é que em cada ação governamental compreendamos melhor essas 
conexões e trabalhemos com elas, identificando similaridades e diferenças, cooperando 
e potencializando nossas soluções. 

Nesse processo, algumas temáticas e propostas são importantes, e merecem 
destaque, a seguir elencadas: 

Aglomeração Urbana de Franca  

Assumir e participar da coordenação da discussão para implementação dessa 
unidade regional, criada pela Lei Complementar Estadual 1.323/2018, implantando em 
conjunto com o Estado e os outros 18 municípios (Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, 
Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio 
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Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra e São 
José da Bela Vista) os conselhos de desenvolvimento e consultivo e as câmaras temáticas, 
conforme previsto na Lei.  

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 

Incluir Franca entre os municípios que irão promover a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas, que é um plano de 
ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. 

São 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 169 metas integrados que 
equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a 
ambiental. 

Pretendemos implantar e manter um ou mais núcleos para orientação e 
monitoramento das ações da Prefeitura e contatos com a ONU no que se refere à sintonia 
e alinhamento com os ODS, e criar a Comissão Municipal para os ODS, com a participação 
de representantes do poder público, da sociedade civil e com equidade de gênero, com 
vistas à troca de experiências e parcerias que digam respeito à consecução dos ODS.  

Este posicionamento do município diante desta importante agenda mundial vai 
valorizar os projetos e facilitar parcerias com organizações internacionais de fomento.  

Cooperação Internacional Descentralizada  

Realizada por entes subnacionais, pode ser concretizada por modelos como o de 
cidades irmãs ou, atualmente, redes de cidades, que cada vez mais vêm ocupando suas 
posições na arena internacional, intercambiando experiências e políticas.  

 As redes são uma forma de amadurecimento da cooperação internacional, têm 
uma estrutura mais permanente e promovem uma interlocução mais consolidada a longo 
prazo, sendo por isso o modelo mais consolidado e disseminado, já com formatos que 
permitem a troca de experiências pela internet, como a “Cidades e Governos Locais 
Unidos – CGLU”, chamada por alguns de ONU das cidades, e que é a maior rede do tipo 
atualmente, abrangendo 240 mil membros de 140 países, ou cerca de cinco bilhões de 
pessoas.  

Outra é a rede Mercocidades, que reúnes governos locais da América do Sul.  

É necessário que Franca se integre de forma mais aprofundada nesses processos.  

Conexão Interestadual  

Franca situa-se no limite do Estado de São Paulo, e faz divisa com Minas Gerais, 
influenciando e sofrendo influência das cidades próximas desse estado, como Claraval, 
Ibiraci, Capetinga, Cássia, Itaú, Passos e outras.  

A estruturação da cooperação com essas cidades pode trazer ganhos recíprocos 
no desenvolvimento econômico (por exemplo, Franca é uma “porta de entrada”, em São 
Paulo, para o circuito turístico “Nascentes das Gerais”), fiscalização (intercâmbio entre os 
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sistemas de inspeção municipal, de modo a possibilitar a regularização do comércio de 
gêneros alimentícios que ocorre nessa região, e que, no modelo atual, dependeria do 
Sistema de Inspeção Federal, mais complexo, oneroso e burocrático do que os 
municipais), saúde (consórcios e convênios), gestão ambiental (a bacia do rio Canoas, por 
exemplo, que é essencial para Franca, é na divisa com Claraval, que é em Minas), entre 
várias outras.  

Conexão Ásia 

É estratégico, para Franca, olhar com interesse especial para as possibilidades de 
interação com os países orientais, cujo recente desenvolvimento industrial e de alta 
tecnologia conflui para os objetivos de desenvolvimento econômico previstos neste 
plano.  

Esse intercâmbio pode ocorrer por meio de conexão descentralizada, e em 
especial com a China, tendo em vista que: 1. É a principal parceira comercial do Brasil, 
portanto com quem já existe um elevado intercâmbio, sendo inclusive que o atual 
Governo Federal tem buscado, justamente, esse tipo de parceria com esse país42; 2. A 
experiência chinesa é exemplar e pedagógica, em razão do sucesso obtido em uma 
experiência inversa da brasileira e, especificamente, da francana, pelo processo de 
industrialização e complexidade que lá ocorreu ao passo que aqui nos 
desindustrializamos, mantivemos o pouco que restou sem agregar complexidade e 
centralizamos e nos concentramos em commodities43 e 3. Está em pleno 
desenvolvimento o projeto chinês de intercâmbio comercial com perspectiva para o 
mundo todo, denominado “Nova rota da seda” (OBOR – “One Belt One Road”), sendo 
que, “No mínimo, é fundamental que atores brasileiros acompanhem de perto os debates 
e as iniciativas associadas”, pois a iniciativa “teria reflexos bem além da Eurásia, inclusive 
para a América Latina” e “as mudanças nos alinhamentos políticos e o intercâmbio 
cultural que o OBOR fomentaria trariam novas oportunidades”, sendo que “portas se 
fechariam” para “países que optam por permanecer de fora — não apenas do cinturão e 
da rota em si, mas também dos debates em torno da plataforma e do seu modelo de 
desenvolvimento”44.  

É importante que nos preparemos para essas oportunidades.  

Conexões Específicas  

Além dessas relações de natureza mais ampla, e que significam oportunidades 
promovidas no ambiente externo, que demos aproveitar com o olhar no futuro, há 
conexões específicas e que dizem respeito ao nosso passado, que também podem 
significar importantes oportunidades, pelo diferencial e pelos aspectos culturais e 
afetivos que traduzem.  

Nesse sentido, seria importante um intercâmbio cultural com países dos quais 
vieram as principais colônias de imigrantes que influíram na configuração do povo e da 

 
42 https://www.istoedinheiro.com.br/a-nova-rota-da-seda-e-a-lojinha-chamada-brasil/ 
43 https://www.paulogala.com.br/evolucao-da-complexidade-economica-no-brasil-e-na-china/ 
44 https://diplomatique.org.br/a-nova-rota-da-seda-e-o-brasil/ 

https://www.istoedinheiro.com.br/a-nova-rota-da-seda-e-a-lojinha-chamada-brasil/
https://www.paulogala.com.br/evolucao-da-complexidade-economica-no-brasil-e-na-china/
https://diplomatique.org.br/a-nova-rota-da-seda-e-o-brasil/
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identidade francana, destacando-se, em princípio, pela presença cultural ainda evidente, 
as de origem africana, árabe e italiana. Compreender, interagir com e cultuar essas 
culturas nos integraria em um processo diverso e enriquecedor, abrindo possibilidades 
de intercâmbio inclusive nas áreas educacional, tecnológica e econômica.   

Sob outra ótica, as relações específicas podem se dar no campo econômico 
propriamente dito, destacando-se, por exemplo, os setores do calçado e do café, que 
poderiam orientar a promoção e a participação em feiras, eventos, discussões setoriais 
em torno de aspectos tecnológicos e tributários, formação de associações de municípios 
produtores e outras iniciativas.  

O poder público municipal pode propor e deve atuar como agente de interlocução 
nesses processos.  

Escritório de Projetos e de Captação de Recursos  

Estruturação e qualificação de um escritório para elaboração e prestação de 
consultoria a entidades municipais de Franca e, eventualmente, da região, em projetos 
de captação de recursos junto ao Governo Federal, Governo Estadual, organismos 
internacionais públicos e privados e junto à iniciativa privada.  

Esse mesmo escritório estará atento às oportunidades de participação em 
eventos e em editais e chamamentos que representem oportunidades para Franca e 
região e promoverá sua divulgação. 

Trata-se de proposta para a qual é possível contar com know how especializado, 
pois temos um curso de relações internacionais na cidade (UNESP), além de diversos 
cursos na UNIFACEF, centro universitário municipal, que podem se integrar à proposta. 
No que diz respeito à estrutura municipal a ser disponibilizada, não há envolvimento de 
custos significativos na implantação (inicialmente bastam um servidor público qualificado 
e recursos básicos de TI) e, no desenrolar do processo, a própria captação de recursos 
compensará os custos envolvidos.  

Em uma segunda etapa, a partir das experiências de padronização voltadas para 
a captação de recursos, ou se possível, paralelamente, essa mesma estrutura será 
organizada para funcionar como um escritório de projetos da Prefeitura, de caráter mais 
amplo, voltado para a padronização dos processos de governança e gestão de projetos,  
oferecendo orientações, métodos e ferramentas para que os gestores das diversas áreas 
concebam, elaborem e conduzam seus projetos, o que ajuda a disseminar boas práticas 
e a promover a utilização e a atualização de metodologias e modelos adequados.  
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Tecnologia da Informação 

O fenômeno da modernidade acabou acarretando processo de contínua 
aceleração das vidas e das relações. Isso tem a ver tanto com a forma de organização da 
sociedade como um todo (com destaque para o mundo do trabalho) quanto com os 
sucessivos saltos tecnológicos, que trazem transformações muito significativas para os 
dilemas e as possibilidades do nosso cotidiano. Assim, são abertos novos cenários, com 
potenciais benefícios e prejuízos, sendo necessário que o Poder Público saiba se utilizar 
disso da melhor forma para fazer com que a vida da população seja cada vez melhor. 

Atualmente, é muito comum a banalização do termo “smart” junto a quaisquer 
formas de políticas públicas, espaços ou estruturas físicas que tenham tecnologia 
integrada, importando mais o conceito e a marca do que necessariamente seus impactos 
na vida das pessoas. Em todo o mundo, a ideia de “smart city” tem sido utilizada para 
reorganizar espaços urbanos com tecnologias avançadas, mas muitas vezes de maneira 
que traz mais benefícios a grandes multinacionais do que necessariamente às populações 
locais, com quebras de privacidade, venda de dados individuais, gentrificação, restrição 
de acesso a certos espaços públicos etc.45. Não é isso que defendemos. 

A prioridade em qualquer planejamento de integração de tecnologia na estrutura 
e no funcionamento de nossas cidades tem de ser o benefício coletivo da população, de 
forma a fazer com que sejam sentidas facilidades na execução de tarefas diárias, que haja 
maior difusão de informações e conhecimento para todos, que ocorra democratização 
do acesso à internet pelo conjunto da sociedade, e que se abram novos espaços de 
interlocução e participação da sociedade civil na gestão pública. Por isso, acreditamos na 
tecnologia como um elemento indispensável para o avanço de Franca no sentido de uma 
cidade mais integrada, produtiva e com qualidade de vida para todos. 

Nesse sentido, nosso planejamento conta com 4 eixos de evolução tecnológica, a 
serem implementados progressivamente para que Franca avance cada vez mais, quais 
sejam: 1) Governo Conectado; 2) Cidade Conectada; 3) Tecnologia para Interlocução 
Ativa, Transparente e Participativa; 4) Economia Tecnológica. 

Esses quatro eixos seguirão um planejamento a ser definido no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação, a ser desenvolvido. Esse é um plano já comum em diversas 
administrações municipais, que define qual o papel do setor próprio e dos serviços 
terceirizados, quais os modelos de contratação preferenciais, quais as concepções que 
orientam a política de dados e informações da Prefeitura, como se estruturam e se 
organizam as questões de segurança lógica, entre outros. Em uma Prefeitura do porte da 
nossa, isso é fundamental.  

O primeiro eixo tem a ver com o próprio funcionamento interno da administração 
pública. Queremos um Governo Conectado, de forma a agilizar os processos internos e 
centralizar informações e dados a respeito do nosso município. Isso passa por uma 

 
45Essas perspectivas são corroboradas, entre outros, pelos pesquisadores Evgeny Morozov e Francesca Bria, 

que vão a fundo na análise de experiências de “smart cities” em todo o mundo no ensaio “A Cidade 

Inteligente – Tecnologias Urbanas e Democracia” –  São Paulo: Ubu Editora, 2019. 
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atualização tecnológica em todas as esferas do governo, criação de um banco de dados 
que organize todas as informações produzidas pelos diferentes órgãos do governo, 
estruturação de protocolos digitais de atendimento que guiem os funcionários na relação 
direta com o público, produção contínua de dados (com datificação tabelada de todas as 
informações relevantes possíveis), aplicação de técnicas de design que facilitem o 
diagnóstico e a resolução de problemas, flexibilização de fluxos de trabalho para 
efetivação de soluções mais eficientes, conexão direta com as bases de dados de outras 
instâncias de governo e capacitação de todos os funcionários públicos municipais para 
atuarem com as ferramentas tecnológicas ligadas às suas áreas. Esses elementos se 
acumulam no sentido de uma transformação na cultura institucional do governo 
municipal de Franca, focando agora em uma cultura de inovação, ciência de dados, 
gerenciamento operacional, gerenciamento de sistemas, contratações externas e 
governança. 

Com essa nova postura, caminharemos para que as ações do governo sejam muito 
mais ágeis e eficientes, e que todo processo de planejamento e análise de políticas 
públicas no município de Franca seja baseado em evidências, e não mais em “achismos” 
ou “propagandismos”. Tendo consciência das condições da cidade e da população, 
somada à agilidade dos processos, conseguiremos transformar para melhor a vida do 
cidadão. 

O segundo eixo trata de uma Cidade Conectada. Nele concentram-se as ações 
para a democratização do acesso à internet por toda a cidade de Franca, a fim de garantir 
que a população francana possa usufruir (individual e coletivamente) de todos os 
benefícios trazidos pela modernização tecnológica. Para isso, daremos início ao processo 
de larga implementação de mobiliário urbano dotado de tecnologia, em especial com 
disponibilização de internet para a população nos espaços públicos, bem como a política 
de facilitação para compra de telefone móvel por quem não tem acesso a esse tipo de 
equipamento e está incluído no cadastro de programas sociais do governo municipal. 
Desse modo, com o tempo, criaremos condições estruturais de disponibilização de sinal 
de internet para toda a população de Franca nos espaços públicos e ajudaremos quem 
ainda não tem condições de aproveitar esse tipo de serviço. 

O terceiro eixo, sobre uma Tecnologia para Interlocução Ativa, Transparente e 
Participativa, foca na utilização dos aparatos tecnológicos para estabelecer uma relação 
extremamente próxima entre governo e população. Para isso, serão implementadas 
diversas ações integradas que visem a uma transformação significativa do atual quadro 
de distanciamento entre cidadão e poder público. 

Em relação à transparência, dando sequência ao que já dissemos anteriormente 
sobre a implementação de uma contabilidade cidadã, faremos com que os dados não 
apenas estejam disponíveis no Portal da Transparência (de difícil acesso e entendimento), 
mas que sejam centralizados em um aplicativo da Prefeitura onde estarão postos de 
maneira clara, simplificada e de fácil acesso para as pessoas. Em consonância com isso, 
será criada uma newsletter da transparência, enviando periodicamente ao cidadão as 
principais informações a respeito do que tem sido feito pela Prefeitura e um resumo 
atualizado da contabilidade cidadã municipal. 
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Essa ação já se alinha ao que queremos dizer quando falamos em uma 
Interlocução Ativa. Ou seja, apontamos para um governo que não apenas espera que as 
pessoas venham até si para estabelecer o contato, mas que busca ativamente o cidadão 
para criar pontes sólidas. Por meio dos contatos disponibilizados pelas pessoas na hora 
do cadastro para a utilização da internet pública, criaremos protocolos de contato 
permanente com o cidadão, seja para levar informações, ouvir o que as pessoas têm a 
dizer ou abrir canais de diálogo. Desse modo, estimularemos uma cultura dialógica entre 
governo e sociedade civil, algo essencial para a concretização de uma perspectiva de 
comunidade verdadeiramente democrática. 

Além disso, queremos fazer com que a internet seja um instrumento para 
estimular a participação social dos cidadãos nos rumos da nossa cidade. Por isso, serão 
utilizados os canais de comunicação da Prefeitura para consultas e feedback. No primeiro 
caso, consultas populares de definição de prioridades a partir de ações propostas pelo 
poder público. No segundo, recebimento de feedback e avaliação da qualidade dos 
serviços públicos, principalmente aqueles marcados pelos próprios canais digitais da 
prefeitura. 

Por fim, o quarto eixo, voltado para uma Economia Tecnológica, busca utilizar esse 
setor como catalisador do desenvolvimento econômico do nosso município. Em primeiro 
lugar, isso se faz por meio da utilização dos canais e serviços digitais da Prefeitura para 
aprimorar processos e reduzir burocracias para atividades econômicas, criando uma 
porta única de entrada para a resolução dos problemas dos empreendedores francanos. 
Somado a isso, através da Casa do Empreendedor, qualificar os micro, pequenos e 
empreendedores individuais para que consigam entrar em fluxos de pedidos de forma 
adequada, utilizando-se da tecnologia como elemento catalisador dos próprios negócios. 
Além disso, seguindo a política da área de desenvolvimento econômico, utilizar de forma 
estratégica o poder de compra do Município para fomentar a atividade econômica 
tecnológica local, para que também por esse caminho consigamos estimular a 
complexidade na economia local e trazer mudanças que gerem aumento na renda dos 
trabalhadores de Franca. 

Tudo isso vem aliado a uma preocupação muito grande com a segurança desses 
dados. Por isso, teremos manutenção e atualização de sistemas periodicamente, para 
garantir que as informações e os dados da população estejam protegidos, e sejam 
utilizados sempre em benefício coletivo. 
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Funcionamento do Governo 

As principais características do Cidade Comunidade têm grande relação com a 
forma de governar, especialmente no que diz respeito à integração entre as várias áreas, 
ao processo de priorização de ações, à participação da sociedade nas decisões de governo 
e à efetivação das propostas iniciadas.  

Tanto a definição da agenda de governo quanto como implementá-la é uma 
questão nodal. 

Nesse processo de priorização é essencial a análise da viabilidade de cada ação 
internamente ao governo, no que diz respeito a sua aderência ao plano de governo, em 
se tratando de propostas novas e à capacidade do governo de implementá-las 
considerando a qualidade dos projetos, as dificuldades, o tempo e os recursos disponíveis 
e o nível de integração necessário entre as diversas áreas envolvidas. 

Além disso é necessária a análise técnica propriamente dita, com estudos de 
concepção e viabilidade técnica específica, econômica, jurídica, ambiental e social. A 
partir disso se elabora também a melhor forma de abordagem (execução direta ou 
indireta, melhor tipo de licitação, melhor regime contratual etc.). Isso tudo exige uma 
equipe profissional dedicada, mas sem essa análise, grande parte do esforço, dos 
recursos, do tempo e da energia empregados durante o governo acabam se destinando 
a projetos que não se viabilizam (não são adequadamente concluídos ou não apresentam 
resultados esperados) ou que não se efetivam (não promovem mudanças reais e não são 
apropriados pela comunidade).  

Em um nível intermediário, consideradas as relações diretas do governo com os 
responsáveis pela execução dos programas, é necessário que se avalie, sob um primeiro 
aspecto, a governabilidade, ou seja, se o nível de interlocução com os agentes envolvidos 
no processo é suficiente para garantir sua execução. Por exemplo, em uma ação que 
envolva o fornecimento de determinados bens e a execução de determinados serviços, 
cabe ao governo exigi-los, mas é necessário se avaliar se os fornecedores estão em 
condições e com disposição necessária para priorizar os fornecimentos conforme exige o 
projeto ou se o governo é capaz de agir, e como, para resolver eventual falha dessa 
natureza. 

Sob um segundo aspecto, é necessário que se avalie a cultura organizacional em 
que se insere a ação. Se os agentes públicos responsáveis por sua implementação 
dominam os aspectos tecnológicos envolvidos, se estão em sintonia com os preceitos 
aplicáveis e se estão convictos da importância da ação. Às vezes um projeto precisa ser 
sacrificado por inexistirem essas condições e, eventualmente, a criação dessas condições 
se converte em um projeto próprio.  

No nível externo, é necessário que se avalie, primeiramente, a postura e a 
disposição dos agentes com interesses envolvidos na proposta em relação à capacidade 
do governo. Frequentemente trata-se dessa questão como “governabilidade”, mas em 
uma lógica republicana a governabilidade se aplica à efetividade da hierarquia do governo 
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nas relações que se submetem a essa natureza. Ou seja, “governabilidade” se aplica ao 
que deve ser governado, e não, como equivocadamente se crê, a tudo.  

Assim, se um projeto que se pretende implementar fere interesses de um 
determinado setor da sociedade, é necessário avaliar a legitimidade desse interesse e o 
grau de prejuízo que desconsiderá-lo pode causar ao projeto e ao planejamento 
governamental como um todo.  

Aqui também entra a ação dos Ministérios Públicos e Tribunais de Contas, órgãos 
cujo posicionamento é essencial à viabilidade de muitos projetos e que não estão, e não 
deveriam mesmo estar, sob governabilidade do Executivo.  

Por fim, e destacadamente, a relação com o Poder Legislativo deve ser objeto de 
atenção específica. Cabe ao Executivo o planejamento das ações de governo no âmbito 
administrativo. Mas tudo o que exige decisão política relevante em termos de 
programação exige aprovação de lei. Seja de lei específica, seja de leis orçamentárias. 
Portanto, do ponto de vista do exercício de poder, o planejamento é atribuição do 
Legislativo, e as dúvidas, as divergências e os erros devem ser esclarecidos com base na 
premissa da legitimidade dos pontos de vista e do diálogo como caminho. 

Sob uma outra ótica, mas ainda em nível externo, há que ser avaliado o grau de 
organização social real e o necessário para a viabilização. Por exemplo, se um grupo de 
moradores se organiza para pedir a implantação de um determinado equipamento 
cultural, é necessário se avaliar se essa implantação está em sintonia com os interesses 
da maioria da população local, se ela está suficientemente organizada para assumir, 
conforme o caso, a gestão do equipamento.  

Esse processo de análise é essencial para a priorização porque o tempo de 
duração de um governo é curtíssimo e os recursos são absolutamente escassos para o 
atendimento de todas as demandas que se pretende atender. Assim, qualquer centavo e 
qualquer minuto que se perca em um projeto inviável reduz a capacidade de execução 
do que seria viável – há um deslocamento de esforço do que pode ser feito para o que 
não pode, e assim, cada vez se tem menos tempo e recursos para investir no que poderia 
ser efetivamente realizado. 

Essa circunstância, de tempo curto e recursos escassos, produz, com bastante 
frequência, um processo de “seleção adversa de projetos”. Se a execução de um projeto 
dura mais do que o governo ou custa mais do que a administração dispõe, então ele é 
descartado. Assim, cronogramas são comprimidos e orçamentos subavaliados de modo 
a que os projetos “caibam” no governo. Como na realidade eles são mais onerosos, não 
são concluídos, o que gera atrasos, desperdícios, sobrepreços reais e decorrentes da 
subavaliação inicial e vários outros entraves.  

Por isso as ações devem ser escalonadas, conforme o caso. Eventualmente o 
governo poderá conseguir elaborar um projeto, mas não deve começar a obra se não 
tiver tempo e recursos para terminá-la. Então deve se programar para entregar apenas 
um bom projeto, e não uma má obra.  
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Portanto, há que se distinguir, com relação ao plano plurianual, entre vigência, 
que é quadrienal, e horizonte, que é bem mais longo, e deve passar a ser explícito, pois, 
ainda que o plano não obrigue o gestor seguinte, o planejamento atual deve ser pensado 
com base no tempo durante o qual as ações nele previstas onerarão a administração, 
especialmente no que diz respeito à despesa. 

Outro aspecto importante é garantir que as ações priorizadas sejam efetivamente 
executadas, o que requer o monitoramento, interlocução e cobrança centralizados. É 
comum, em governos, especialmente naqueles que buscam maior contato com a 
sociedade, que demandas sejam criadas em diversos órgãos, que assim priorizam sua 
“carteira própria” ao invés do plano central. O processo de monitoramento é essencial, 
devendo ser organizadas salas de situação e processos de planilhamento e gestão visual 
(dashboards, por exemplo) que possibilitem rápida visão do conjunto das ações e de 
pontos específicos. 

Por fim, é necessário que a gestão avalie com frequência a efetividade dos 
projetos em andamento com base na relação entre recursos estimados e despendidos e 
etapas e indicadores previstos e alcançados. Infelizmente, muitos projetos iniciados não 
se viabilizam. Frequentemente essa inviabilização é passível de identificação em alguma 
etapa precoce, mas é negada, procurando-se “salvar” o projeto com base no 
voluntarismo. Esse é um equívoco grave, que tem provocado enorme desperdício de 
recursos públicos, obras inacabadas, péssimos resultados sociais. A execução de um 
projeto deve, então, ser estabelecida em marcos que permitam essa comparação citada 
de modo a que, se necessário, o projeto deva ser redimensionado ou abandonado. 
Quanto antes isso ocorre, menos se perde. 
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