PROGRAMA POLÍTICO DO PSOL PARA A ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2020
DE FRANCO DA ROCHA.

A CAMPANHA PÉ NO CHÃO DO PSOL TEM COMO MOTE:
“EDUCAR E CUIDAR PARA TRANSFORMAR FRANCO DA ROCHA”
UM PROGRAMA SOCIALISTA E DE OPOSIÇÃO
CHEGA DOS MESMOS.

Plano de governo PSOL 2021 a 2024
O diretório PSOL de Franco da Rocha tem a alegria de apresentar ao
munícipe Franco-rochense um plano de governo debatido ao longo dos últimos
meses para concorrer ao pleito eleitoral do ano de 2020, planejamento este em
que as pessoas possam sentir-se representadas, com itens sugeridos por estas
próprias pessoas.
Discutimos com especialistas, ativistas em cada assunto e a parte mais
importante da sociedade civil: Pessoas, moradoras de Franco da Rocha, pois
sem ouvir as pessoas não se faz política, a política precisa ser baseada no
diálogo estabelecido entre todas as partes.
Este propósito de governo não pretende propor coisas impossíveis,
promessas mentirosas, pretende existir de forma a embasar a nossa campanha,
porém também será um plano de ação, como nós deste partido vamos
encaminhar as pautas e as lutas em âmbito municipal. Lutas que façam sentido
para os moradores a partir das eleições 2020, e o mais importante: UMA
PROPOSTA QUE SAIA DA “GAVETA” não mera formalidade burocrática, este
projeto de município pretende ser inovador no sentido de que um partido não

pode se demonstrar apenas no período eleitoral, ele precisa ser combativo, ele
precisa ser ativo e não ser conhecido apenas por ir as ruas garear votos, pois só
assim faremos a diferença.
Nosso projeto é abrir a prefeitura à participação popular afim de combater
a corrupção, o nepotismo e governar contra a imensa desigualdade social.
Queremos mudar Franco da Rocha, uma cidade dominada por oligarquias
políticas em detrimento de milhares de trabalhadores e trabalhadoras.
Franco da Rocha precisa de uma profunda mudança. A velha política que
aqui impera, está a serviço das grandes empresas que ainda apoiam as
campanhas eleitorais de certas figuras, figuras estas que estão decidindo as
nossas vidas desde o início da história do município, em detrimento dos
investimentos nos serviços públicos fundamentais, para o povo pobre, preto e
periférico.
Para mudar essa situação, o PSOL apresenta a candidatura do professor
Edmilson a prefeito e a vice-prefeita Betânia Pereira, suas trajetórias militantes
confunde-se com as lutas em defesa da educação pública estadual, municipal,
por saúde pública de qualidade e com tratamento humano da pessoa como
cidadão, em defesa dos direitos dos trabalhadores, das mulheres, da
comunidade LGBTQI+ e principalmente dos servidores públicos municipais que
são penalizados durante décadas pelos governos anteriores que administraram
a nossa cidade.
O governo do PSOL pretende dar prioridade aos servidores públicos com
uma política de valorização salarial, com dignidade respeito, desenvolvendo um
programa que visa atender os bairros da periferia de nossa cidade e o povo mais
sofrido, que só são lembrados e ouvidos no período eleitoral.
Nosso mandato do PSOL será uma alternativa real às políticas e aos
partidos que administraram essa cidade tão desigual. A nossa principal tarefa de
uma prefeitura que se proponha a transformar o município de verdade e mobilizar
a população para ser protagonista dessas mudanças formulando políticas
públicas e indo às ruas para defendê-las.
Começamos aqui apresentar o acúmulo programático, fruto de um amplo
debate, que incluiu neste plano reivindicações históricas do conjunto dos
trabalhadores e da juventude de Franco da Rocha, durante discussões entre
2016 a 2020, com reuniões de núcleo, debates abertos, rodas de conversas,
Seminários e com as reuniões remotas durante o isolamento social, desta
pandemia que já vitimou milhões de pessoas pelo mundo e mais de 128 mil vidas
até o momento no país foram ceifadas. Lembrando que este projeto não é algo
engessado e que está totalmente aberto a sugestões da população.

A construção do nosso Programa de Governo foi dividida em 10 eixos
temáticos: sendo debatidos com convidados que contribuíram na construção
dessa proposta, onde aconteceu o diálogo fundamental entre o PSOL, a
juventude e a classe trabalhadora crítica, a sociedade civil, os movimentos e
organizações que trabalham cotidianamente para construir uma Franco da
Rocha transparente, mais justa, democrática, livre e igualitária.
É importante ressaltar que os empreendimentos imobiliários, empreiteiras
especulação de mercado a prefeitura é responsável pela liberação destes em
nossa cidade, mas ao mesmo tempo, a prefeitura é incapaz de exigir infraestrutura nesses novos bairros e condomínio que se abre sem o objetivo de
beneficiar os moradores de fato, um planejamento no sentido de deixar um
espaço para a construção de escolas, creches, postos de saúde, praças e
quadras poliesportiva nesses condomínios que abrem desordenadamente,
sendo a demonstração de que a Prefeitura de Franco da Rocha ainda não foi
transformada em uma verdadeira prefeitura que EDUCA E CUIDA do CIDADÃO,
como se cuidassem de si mesmos.
A atual gestão embora tenha tido avanços é eminente, não se diferenciou
da mesmice, fazendo muito pelas regiões centrais e deixando de lado os bairros
que ainda são bem precários em relação ao saneamento básico, por exemplo,
iluminação, dentre tantos outros problemas, deixando-se levar por velhas
práticas dos velhos partidos burgueses representados por raposas da direita que
fazem da política um clientelismo, para continuar seu projeto de terceirização
dos serviços públicos, representando a mesmice e as famílias conservadoras
que governam Franco da Rocha á décadas, esta gestão, esteve com os
golpistas do até então PMDB (MDB) e do PTB, partidos que foram envolvidos
em investigações de corrupção do país. Vale ressaltar que com isso distanciouse movimentos populares, militantes, desprezando de maneira velada os votos
que recebeu, prometeu quebrar o monopólio da empresa de ônibus, prometeu
uma política justa da tarifa da passagem de ônibus, prometeu integração entre
ônibus e trem, prometeu rever o contrato da empresa de ônibus que monopoliza
e explora o transporte público da cidade, o que aconteceu foi totalmente
contrário, aumentou a passagem de ônibus acima da inflação punindo ainda
mais o trabalhador e juventude e beneficiando ainda mais a empresa que ainda
está na cidade, nenhuma dessas promessas foram realizadas pela atual
administração.
Franco da Rocha, não merece políticos que usem a prefeitura e câmara
municipal em benefício próprio, a velha política e as mesmas caras, a população
como um todo precisa de boas opções, que desejem mudanças no cenário
político, com pensamentos diferentes, com postura e ética para governar a
cidade, com uma política baseada nos conselhos populares em sua participação,
com conselhos participativos e deliberativos no orçamento municipal.

Em âmbito nacional em 2019, a educação pública sofreu uma série de
ataques por conta de forças reacionárias, foram cortados mais de 7 bilhões
somente da Educação, mais de 5 bilhões foram cortados das áreas sociais,
milhões de alunos ficaram sem escolas, sem bolsa de mestrados e doutorados,
etc., com as reformas trabalhista e da previdência retirou-se inúmeros direitos
dos trabalhadores, para beneficiar o agronegócio, banqueiros e empresários
sonegadores de impostos, para assim garantir o pagamentos das dívidas
externas, internas e o lucro aos banqueiros. Já o inimigo João Dória fechou
centenas de escolas em 2019, por conta do sucateamento da educação pública,
que sofre os ataques e o desmonte tucano há mais de 24 anos, essa política
neoliberal de precarização da educação e das péssimas condições de trabalho
imposta pelo governo do PSDB se materializa na falência da educação pública
paulista e nos péssimos resultados nos índices da educação e isso claramente
nos afeta em âmbito municipal, por esta razão a nossa candidatura se constitui,
visando um projeto de cidade socialista que trabalhe para as garantias dos
direitos básicos da pessoa humana sejam garantidos. Chega dos mesmos, é
hora de fato de mudar.
Os candidatos do PSOL são a chance para Mudança, não basta dizer-se
novo, tem que dar exemplo. Somente o PSOL pode assumir compromissos e
cumpri-los, somos um partido coerente, que faz o que diz, tendo se destacado
no cenário politico, com seus representantes engajados e premiados nos últimos
anos. Não fazemos alianças sem critérios, não negociamos cargos. Temos
orgulho da luta de Marcelo Freixo contra as milícias no Rio, da luta de Sâmia
Bomfim, Glauber Braga, Luciana Genro, Fernanda Melchionna,, Carlos
Giannazi, Mônica Seixas, da trajetória de Ivan Valente, Chico Alencar, Erundina,
Celso Giannazi, da mandata ativista na ALESP e não poderíamos deixar de citar
claro a luta de Marielle Franco, mulher negra, favelada, que foi brutalmente
assassinada, sua luta não pode ter sido em vão, dentre tantos outros militantes
realmente comprometidos com a classe trabalhadora e com o povo.
Nossas campanhas eleitorais são baseadas na força militante, voluntária,
daqueles que atuam em seu dia-a-dia para ser a mudança que querem ver na
cidade. “A eleição de 2020 acontecerá, em meio a duas grandes crises: a crise
econômica, a crise sanitária da pandemia da covid 19, que até o atual momento
já infectou mais de 3 milhões de brasileiros e mais de 120 mil mortes, além da
crise do meio ambiente, crise no velho e caótico judiciário, a falta de ética e uma
crise brutal política” Nosso partido, cuja bandeira não tem manchas, luta com
afinco por suas pautas e bandeiras.
Por isso apresentamos abaixo nossos compromissos para a gestão da prefeitura
municipal a partir de 2020, que foi dividido em 10 eixos temáticos:
1- Educação
2- Saúde

3-Transporte
4- Infraestrutura
5- segurança
6- Direitos Humanos e diversidade
7- Mobilidade Urbana
8- Meio ambiente
9- Cultura, esporte e lazer
10- Gestão pública

Abaixo seguem as propostas para que você conheça.
Propostas para a educação
1- Elaboração de uma agenda de formação continuada de qualidade aos
professores, gestores, Auxiliares de educação de como lidar com as
comunidades e com os educandos;
2- Mais investimentos para a Educação, reduzindo o número de alunos por sala
de aula e articulando um projeto global de desenvolvimento da educação em
Franco da rocha.
3- Duplicar o investimento em creches e educação infantil para suprir o déficit
de centenas de crianças fora da escola, além de ampliar o serviço para atender
às famílias nos bairros onde moram;
4- A criação do espaço coruja, onde as mães que estudam e trabalham podem
deixar seus filhos das 17h as 23h para poder estudar e trabalhar;
5- defendemos Creche de tempo Integral não em tempo reduzido para as
crianças da classe trabalhadora;
6- Alimentação de qualidade na escola, com acompanhamento de nutricionista
no preparo da merenda escolar;
7- Transporte para necessidades especiais e todas as crianças, onde não aja
escola no bairro,;
8- Abrir Centro de Convivência Destritalizados: Educação, esporte, cultura e
convivência aberta a comunidade no período noturno e fins de semana;
9- Melhoria nas condições de trabalho dos docentes, invertendo a visão de
culpabilizar os profissionais do magistério pelos desmandos da escola pública;

11- Rever a lei do Estatuto do Magistério aprovado na última legislatura bem
como, criando um plano de cargos e carreira que de fato, possibilitem uma
verdadeira evolução funcional;
12- Concurso público para diretores de escolas, coordenadores e orientadores
pedagógicos;
13- . Os professores terão planos de carreira debatidos e aprovados juntamente
com suas entidades, além disso, a prefeitura incentivará a formação dos mesmos
em um programa de evolução efetiva na carreira, através de convênios com as
universidades públicas, visando o aperfeiçoamento através de cursos de pósgraduação, mestrado e doutorado;
14- Os docentes terão direito ao abono de ponto para participar das reuniões
sindicais e dos conselhos de escola, eventos que contarão também como
aperfeiçoamento para fins de evolução na carreira;

15- Democratização da Gestão Escolar com visitas a constituição de Conselhos
de Escolas que de fato representem a sociedade civil e não sejam chapa branca
da administração pública como muito se viu nas últimas gestões;
16- A Escola via Conselho Escolar deve de fato ter voz e trazer suas questões
na perspectiva de realizar a autonomia pedagógica e não apenas ter o papel de
ratificar as definições do sistema de ensino municipal. Sabe-se que a escola
possui autonomia pedagógica e não soberania, contudo o Conselho de Escola
também é um espaço de contra-hegemonia do bairro que impulsiona a escola a
resolver seus conflitos e por meio da educação cidadã avançar no sentido de
uma Cidade Feliz, sem conflitos, dialogo, concertação popular, fato que inibe as
práticas de violência institucional;
17- Firmar convênio com as entidades do magistério estadual, para conceder
incentivos aos professores e demais profissionais da educação do Estado que
atuam no município, com objetivo de aprimorar as suas condições de trabalho,
visando melhorar o desempenho dos alunos da rede estadual;
18- Educação de Jovens e Adultos – fortalecer o programa de atendimento de
EJA na perspectiva de que este seja realizado pelo Estado com o ensino médio
e a prefeitura com EJA de ensino fundamental;
19- reconhecer os profissionais da educação AES- auxiliar de educação como
educadores e valoriza-los de maneira justa.
20- Criar Oficinas pedagógicas nas escolas com os artistas da cultura (Música,
dança, teatro, circense),

21- Criar canais de comunicação e comissões para que haja debates entre
gestão pública e equipes pedagógicas das escolas (Bases da educação),
22- Reavaliação imediata do plano municipal de educação através de audiências
públicas para que tanto os professores, quanto a sociedade civil, possam debater
o que pode ser melhorado.
23- Gestão democrática nas escolas, com eleição de diretores e coordenadores
pedagógicos e que transforme a escola em referência para a comunidade;
24- Disponibilizar rede de wife gratuita para estudantes cadastrados da rede
pública Municipal que não tenham acesso a internet;
25- As escolas municipais de ensino fundamental I, devem ter lousa e carteiras
digitais;
26- Criação de bibliotecas públicas nas escolas dos bairros para apoio aos
estudantes com acesso a internet.

Propostas para o meio ambiente
1- Reforma Urbana que incorpore uma perspectiva ecológica nos Planos
Diretores, de Mobilidade urbanas garantindo que os interesses coletivos, de
sustentabilidade, de defesa da humanidade e da vida se sobreponham aos
anseios do lucro fácil e da produção da cidade em função do mercado e do
consumismo desenfreado e irresponsável. Com um firme compromisso com o
povo de Franco da Rocha, combatendo a desigualdade, promovendo um choque
de democracia e participação, consideramos possível a enorme tarefa de mudar
Franco da Rocha;
2- Resgate da memória histórica, com projetos efetivos nas escolas para
interligar a história de Franco da Rocha e relacionar ao meio ambiente, inclusive
no próprio bairro em que as crianças e jovens vivem.
3- Estabelecer o debate entre educação, cultura e meio ambiente, pois sem este
debate não há preservação ambiental.
4- Trabalhos de fiscalização para a proteção dos parques.
5- Incentivo a agricultura familiar, incentivar o MST a continuar a produzir e
vender, oferecendo maquinários, sementes e mudas de plantas para este
incentivo;
6- Incentivar a economia solidaria nos bairros dando protagonismo aos
moradores;

7- Criar politicas públicas de turismo ambiental, oferecendo formação para
munícipes Franco- rochenses e posteriormente gerar empregos nesta área.
8- Criar comitês nos bairros de discussões sobre a relação humana e meio
ambiente;
9- Desenvolver um programa de educação ambiental em toda rede pública
Municipal de educação;

Propostas para a Saúde pública
1- Melhorar o salário dos profissionais da saúde (Todos se distinção) desde o
auxiliar de enfermagem, até o médico, mas principalmente dos cargos que
ganham menos.
2- Descentralizar a saúde, como: Ampliando e melhorando os serviços dos
postos de saúde nos bairros, criando um modelo em que um posto de saúde
possa fazer atendimentos de emergência em casos graves.
3- Criar um plano estratégico com a equipe de trabalhadores da saúde para a
melhoria das condições de trabalho;
4- Multidisciplinarizar as equipes de saúde através de formações para a
melhoria dos atendimentos das famílias nos bairros;
5- Criar uma clínica geriátrica nos prédios abandonados da antiga Praça da
saúde;
6- Criar a casa rosa Municipal da mulher franco-rochense;
7- Ampliação do atendimento psicológico nas UBS dos Bairros e nos CRAS e
CREIAS;
8- Expansão no atendimento na área odontológica e oftalmológica para as
pessoas carentes.

Propostas para o esporte
1- Incentivar enquanto prefeitura os comerciantes locais a incentivarem projetos
esportivos, baseando-se em regras de incentivo ao esporte (9718/98), criando
normativas legais no município para normatizar.
2- Diálogo entre gestão e população para discutir como melhorar as políticas
públicas no bairro, criando-se um comitê;

3- Desenvolver as modalidades esportivas, não só como competitividade, mas
como qualidade de vida;
4- Criação de ginásios poliesportivo para incentivar, crianças, jovens e a terceira
idade a praticarem esportes;
5- criação de Campos de futebol nos bairros para incentivar as crianças e
adolescente ao esporte;

Propostas para a cultura e lazer
1- valorizar e promover a diversidade cultural, democratizando o acesso aos
bens culturais e transformando cidadãos em produtores de cultura e
comunicação;
3- Apoiar as rádios comunitárias e buscar a universalização do acesso à Internet
entre outras formas de democratização da comunicação, desenvolvendo
políticas que possibilite a criação de centros culturais Distritalizados para shows
de artistas locais, poetas, escritores, compositores, grupos de danças, capoeira,
poesia e sarau;
4- Utilizaremos o centro Cultural, a casa de cultura e outros espaços de Franco
da Rocha com a finalidade de incentivar a arte local e regional e valorizando os
artistas da cidade;
6- Oficinas de incentivo à cultura nos bairros, teatro, música, dança, a poesia,
moda de viola dentro de instituições do bairro, exemplo escolas, associações de
moradores de bairro, etc
7- Estabelecer o diálogo entre mulheres do partido ou não e as mulheres
comuns sobre como fazer parte da cultura de maneira direta e não apenas
consumi-la. 8- Criação do Conselho municipal de cultura com chamamento
público de artistas locais e coletivos culturais.
8- Festivais de música/teatro no município para incentivar os grupos locais;
9- Criação do Teatro Municipal para a promoção da cultura da cidade e regional.

Propostas para a infraestrutura (Direito a cidade)

2- implementação de um Plano Diretor, que garanta direito à cidade aos
trabalhadores, ampliando investimentos em infraestrutura;

3- Criar um programa de moradia popular por meio de mutirão, onde a prefeitura
mediante levantamento das terras pública disponibilizará para a construção de
moradia com planejamento e infraestrutura;
4- Replanejamento urbano. planejamento urbano de maneira dinâmica,
contínua, retroalimentável e com base multidisciplinar, que necessita da
integração das áreas envolvidas
5- Condução de planos diretores participativos em âmbito municipal e regional;
6- Condução de planos estratégicos de desenvolvimento sustentável;
7-Estudos de viabilidade de empreendimentos e habitações;

8- Assessoria e consultoria urbanística;
9- Projetos de intervenção urbana com Regularização fundiária, Perícias e
avaliações;
10- Fazer levantamento de espaços livres da cidade que aumentem a drenagem
de água para diminuir o problema com as enchentes;
11- Analise dos casos de desapropriação de terra e dialogar com essas pessoas
para buscar juntos alternativas para que nenhuma delas saia prejudicada;
12- As mais importantes decisões da cidade devem ser tomadas com ampla
participação e por isso vamos criar e fortalecer os conselhos populares,
realizando o planejamento e orçamento participativos, eleições diretas para
eleger conselhos populares com efetivo poder de decisão popular;
13- propor convênio com a SABESP para realização de obras de saneamento
básico em todas as ruas próximas aos córregos, pequenos rios e tratamento
preservação de nascente no município.

Proposta para direitos humanos (Diversidade)
1- Propomo-nos a desenvolver políticas que promovam a universalização da luta
pelos direitos humanos, sem distinção, levando em consideração, à necessidade
de um Estado laico e as especificidades de cada grupo social, sobretudo
mulheres, a população LGBTQI+, negros, jovens, idosos e pessoas com
necessidades especiais;

2- combater com políticas públicas específicas toda forma de discriminação no
emprego, no atendimento à saúde e na educação;
3- Atendimento humanizado a mães e crianças com deficiência pré/pós parto.
5- Conselho municipal da diversidade;
6- combater a violência doméstica contra as mulheres e as crianças;
7- Criar materiais educativo de prevenção e combate a violência doméstica, o
preconceito, o racismo, a xenofobia e todo tipo de violência;
9- programa de proteção as mulheres, os idosos, as crianças, os LGBTQIA+ e
todos que sofrerem violência;

Proposta para o Transporte público
1- Rever a concessão da prestação de serviço da empresa viação Caieiras;
2- combater o monopólio da empresa de ônibus da cidade;
3- Determinar que concessão da empresa a de ônibus, não pode ultrapassar a
quatro anos ( 4) que é o que corresponde a um mandato do poder executivo e
legislativo do município e apresentação periódica de melhorias oferecidas a
população, como por exemplo a cobertura dos pontos de ônibus, limpeza dos
ônibus que a população usa, renovação da frota, etc. ao fim de cada semestre.
4- criar o bilhete único com validade de 2h, possibilitando ao usuário vir ao centro
da cidade e durante esse período, fazer a integração de um bairro para o outro
e retornar ao seu bairro sem precisar pagar duas passagens na mesma cidade;
5- Abrir a concessão do transporte público em Franco da Rocha, para que outras
empresas possam apresentar uma proposta com o valor menor do que os atuais
4,80 de hoje;
6- A criação da passagem social em Franco da Rocha, deve ter um valor social
entre 2,50 a 3,50 no máximo,
8- Exigir do governo estadual a INTEGRAÇÃO DO ÔNIBUS AO TREM sem
nenhum custo a mais;
9- Defendemos a criação de uma empresa pública municipal de transporte para
atender a comunidade.

Segurança pública:
1- combater à violência na raiz, investindo em políticas sociais e de geração de
emprego, dando à polícia um status cada vez mais civil e à repressão qualificada
um caráter preventivo e comunitário, entendendo que a sociedade em
movimento é força ativa e necessária das mudanças sociais e da segurança
pública;
2- Criar a guarda municipal comunitária, para fazer ronda nos bairros e proteger
a juventude e a classe trabalhadora;
3- criar a ronda noturna das 23h as 6h da manhã, uma guarda que ofereça
segurança e não violência;
4- Criar 6 bases da guarda Municipal, sendo: 1- uma no parque Paulista, 2- no
parque Vitória, 3- uma no Monte verde, 4- uma no Jardim Cruzeiro, 5- uma no
Jardim Luciana 6- e outra no Jardim Bandeirantes.

TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO
1- DEFENDEMOS A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS, essa
empresa tem a finalidade de construir as creches, escolas, postos de saúde,
fazer a pavimentação das ruas, muro de arrimo, recapeamento do asfalto e a
construção de moradia popular.
2- A criação do congresso do povo. Isso significa que iremos governar com os
conselhos populares, eleitos nos bairros para participar e deliberar sobre o
orçamento participativo;
3- Os salários do prefeito, vice- prefeito, vereadores, secretários e de todos os
cargos de confiança deve passar por referendo popular. Ou seja, serão
aprovados por conselhos populares. Um político não pode ganhar mais de que
um trabalhador;
8- criaremos o PSM- plano salarial municipal, vai valorizar o conjunto do
funcionalismo público municipal, sem grande disparidade gritante
9- construir um cemitério público para que as pessoas mais carentes possam
sepultar seus entes queridos sem se preocupar em comprar esse espaço;
10- Criar um abrigo público para cuidar dos moradores de ruas e dar a eles um
atendimento humano, com psicólogos, assistentes sociais e ao mesmo tempo
vamos oferecer cursos de capacitação profissionais de padeiros, cabeleireiro,
encanador, ajudante geral a essas pessoas como alternativa para ela se
inserirem na sociedade;

Por fim a prefeitura de Franco da Rocha tem 10, é preciso uma consulta
pública. O dinheiro público na mão de um mau gestor, além de não fazer os
investimentos devidos, onde se deve fazer, ou seja, onde a população precisa,
no caso os bairros mais afastados do centro da cidade.
Não podemos mais aceitar enquanto munícipes que o nosso dinheiro seja
mal distribuído e que estes mal administradores façam do dinheiro público capim,
quando não joga no ralo do esgoto, beneficiando sempre os mais poderosos,
enquanto isso a população pobre dos bairros, sofre com a falta de atendimento
à saúde de qualidade, falta de saneamento básico, falta de creches, dentre
tantos problemas que ainda permanecem existindo em nossa cidade.
Por isso com o PSOL na prefeitura existiria uma possibilidade de utilizar
a verba pública de maneira sustentável, investindo em mais médicos e mais
creches para a população mais carente.
Das 10 secretárias que existem hoje, precisamos rever e analisar se há
a necessidade para manter todas, assim, faremos uma grande economia para
investirmos nas áreas sociais.
Vejam quais são as secretarias existentes hoje na prefeitura de Franco da
Rocha.
●

1.1 Gabinete do Prefeito- não há necessidade

●

1.2 Secretaria de Governo- não há a necessidade

●

1.3 Secretaria das Relações Institucionais- não há a necessidade

●

1.4 Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania- não há a
necessidade

●

1.5 Secretaria de Gestão Pública- Não há a necessidade

●

1.6 Secretaria da Fazenda E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS * 1

●

1.7 Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Mobilidade Urbana *2

●

1.8 Secretaria da Saúde* 3

●

1.9 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer * 4

●

1.10 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social * 5

●

CRIAREMOS A SECRETÁRIA DA GESTÃO DE QUALIDADE* 6
SUBSITITUINDO AS 5 .

