GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Desenvolvimento Social
Gabinete do Secretário

Evento: Festival Literário de Votuporanga (21/10/2016)
 Boa noite!
 Hoje o Festival Literário de Votuporanga debuta neste maravilhoso espaço!
 O Parque da Cultura é um exemplo de compromisso com a população! O
espaço é um incentivo à cultura e ao lazer.
 Esta obra contou com uma forte parceria com o Governo do Estado de São
Paulo. (obra custou aos cofres públicos 5 milhões de reais, dos quais 3,2
milhões foram do Governo do Estado de SP.)
 O Governador Geraldo Alckmin prioriza a qualidade de vida de cada cidadão
paulista, assim este novo espaço, que Votuporanga recebeu pelo seu
aniversário de 79 anos, é resultado da parceria de quem tem o bem-estar
do cidadão em primeiro lugar.
 Mas o Parque da Cultura não é uma conquista apenas para a cidade de
Votuporanga. Toda a região é beneficiada!
 O Festival Literário de Votuporanga é um exemplo de fomento regional.
Estimasse que as últimas 4 edições do evento contaram com a presença de
mais de 160 mil pessoas, habitantes de 40 municípios próximos.
 A cidade de Votuporanga é um exemplo!

1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Desenvolvimento Social
Gabinete do Secretário

 Em 2015 foi apontada pela FIRJAN como uma das 30 cidades mais bem
geridas do Estado, segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF/2015).
 O índice avaliou as contas de 4.688 prefeituras. De acordo com o estudo,
87,4% das prefeituras brasileiras apresentam situação fiscal entre difícil e
crítica e apenas 12,6% apresentam boa ou excelente gestão, entre elas
Votuporanga.
 O prefeito Junior Marão e sua equipe executam uma excelente gestão e tem
empreendido esforços na busca por alternativas para a crise, atraindo
novos investimentos e, principalmente, utilizado o dinheiro público com
responsabilidade.
 Tenho certeza que o prefeito eleito, Dado, servidor público aposentado,
continuará no mesmo caminho e Votuporanga continuará prosperando.
 Encerro com uma frase de Cora Coralina, autora homenageada da edição
deste ano:
“Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil. Antes acreditar do que
duvidar”

 Vontade de prosperar, muito trabalho e a preocupação de oferecer o
melhor para cada cidadão. Este espirito move esta cidade.
 Obrigado!
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