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Introdução   
Estamos apresentando um Programa de Governo audacioso. Para isso, além da ação da administração 
municipal, trabalharemos de forma articulada com outras esferas de poder, independentemente de quem 
esteja à frente dos governos estadual e federal, ao contrário do que fizeram as administrações do PSDB, 
que boicotaram muitas ações dos governos Lula e Dilma, prejudicando a população de Franca. 
Nosso Programa de Governo vai centrar sua atuação em torno de duas grandes marcas: 
Franca conectada, desenvolvida, transparente e participativa 
Franca confiante no futuro, saudável, protegida e acolhedora 
Para viabilizarmos essas marcas, apresentamos projetos que são um compromisso meu e da coligação que 
me apoia. Alguns são absolutamente prioritários.  

 Humanização e melhoria do atendimento de saúde e ampliação do PSF; 
 Prioridade à mobilidade urbana sustentável, incluindo a modernização do sistema de transporte 

coletivo, calçadas seguras, ciclovias, fiscalização e educação para o trânsito, priorizando o homem 

e não o automóvel; 
 Avançar no cumprimento às metas da cidade em relação aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS; 
 Investir na qualidade da educação; 

Este documento representa meu compromisso com a cidade. Compromisso que só se viabilizará se a 
população puder cobrá-lo. Ao longo do meu governo, pretendo implantar um Programa de Metas com 
indicadores e abrir espaços de prestação de contas para que a população possa cobrar a realização de tudo 
com o que me comprometi.  
 
Gilmar Dominici 
 

 
 

Eixos Prioritários do Programa de Governo 
 
a) Desenvolvimento Sustentável - Articulação das dimensões social, ambiental, econômica, 

cultural, política e ética, que garanta a preservação da vida e dos recursos naturais para as 
gerações atuais e futuras, nos termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; 

 
b) Participação Popular e Cidadã e Controle Social- Aprofundamento das conquistas obtidas a 

partir de demandas dos movimentos sociais e outros setores da sociedade organizada em torno 
da luta por direitos e melhores condições de vida; 

 
c) Políticas Sociais e Afirmação de Direitos – Buscar a igualdade de gênero, étnico-racial e a 

liberdade de orientação sexual e religiosa, através das políticas públicas de educação, saúde, 
assistência social, transferência e redistribuição de renda, direitos humanos, abastecimento e 
segurança alimentar, geração de trabalho e renda, segurança pública, cultura, lazer, esporte, 
políticas agrária e agropecuária, meio ambiente e inclusão digital;  

 
d) Gestão Ética, Democrática e Eficiente- Ampliar a capacidade gerencial e transformar a 

relação entre Estado e Sociedade, visando prestar serviços públicos cada vez melhores e 
promover políticas públicas eficazes e transparentes para a realidade do município, através do 
planejamento, monitoramento e avaliação da gestão; 

 
e)  Desenvolvimento Urbano e Rural e o Direito à Cidade- Planejar e preparar a cidade para       

o futuro a partir da participação democrática de todos os setores sociais, com o cumprimento da 
função social da cidade previsto no Plano Diretor. 
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1. SAÚDE 
 
 
 

1.1. Diagnóstico  
 
 

Durante a gestão Gilmar Dominici (1997-2004) iniciou-se uma nova concepção de saúde pública com a 
implantação de uma política preventiva, período em que foram implantados cinco núcleos do programa de 
PSF - Programa de Saúde da Família, avançando do conceito de saúde curativa para a preventiva. Esse 
processo pouco avançou durante os governos do PSDB, pois não foram implantados os núcleos de PSF 
necessários para cobrir toda a cidade.     
Diante desta mudança de concepção, somada com falta de compromisso com o SUS como um sistema de 

saúde que garanta ao cidadão todo e qualquer tipo de atendimento, o que vemos na saúde em Franca é 
um atendimento deficiente, em especial para a população de baixa renda que depende exclusivamente dos 
serviços públicos.   
As constantes reclamações da população quanto à má qualidade dos serviços de saúde são confirmados 
diariamente pela imprensa. A rede de atendimento básico não foi ampliada nos termos necessários, ao 
passo que a população do município continuou crescendo. A Santa Casa acumula apenas neste ano, uma 
dívida que ultrapassa aos R$ 7 milhões, cuja gravidade levou o atual prefeito a decretar situação de 
emergência no hospital. Esta situação pode ser destacada com a queda que ocorreu com os investimentos 

em saúde no município entre 2004 e 2015: enquanto as cidades com mais de 300 mil habitantes do estado 

de São Paulo registraram variação média de 91% em aumento no investimento da saúde, Franca mostrou 
taxa de crescimento 10 vezes menor desde que o PT deixou de ser governo, de apenas 9%.  
 

 

1.2. Diretrizes Para Saúde 

a) Manter compromisso com a implantação e o fortalecimento do SUS; 
b) Fortalecer os programas de prevenção às doenças e o PSF; 
c) Qualificar a rede de atendimento; 
d) Fazer Gestão participativa com maior controle social. 

PROPOSTAS  

1- Mutirão da Cirurgia eletiva – buscar recursos no Ministério da Saúde para realizar mutirões de 
cirurgias eletivas com vistas à redução do tempo de espera;  
2- SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - melhorar e ampliar seu funcionamento; 

3- UPA- Unidade de Pronto Atendimento - colocar em funcionamento a unidade da região oeste; 

4- Novos Núcleos de PSF - Ampliar o PSF, implantando os núcleos do programa de Saúde da Família, 
nas regiões hoje não atendidas com população de menor renda; 

6- Contratar Servidores da Área da Saúde – Priorizar a contratação de mais profissionais através de 
concursos públicos, com vistas a garantir o atendimento adequado; 

7- Capacitar Servidores da Área da Saúde – Capacitar servidores de maneira a promover um 
atendimento de saúde humanizado; 

8- Ampliar produção de medicamentos – ampliar a produção de medicamentos e destinar recursos 
para atender satisfatoriamente os usuários dependentes de medicamentos básicos; 

9- Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde - respeitar as decisões do Conselho como um órgão de 
fiscalização e participação social junto à gestão da saúde no município. 

 
 

1.3. Diagnóstico 
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Os governos do PSDB não priorizaram a educação como elemento fundamental para a transformação e a 
inclusão social. 

Indicativo deste descompromisso com o setor é que, segundo o próprio Plano Municipal de Educação do 
município (2015-2025), em 2015 eram 2.158 alunos que ainda não eram atendidos em tempo integral, ou 

seja, que estavam em listas à espera de vaga numa das creches do município.  

O uso dos recursos da educação em obras destinadas à burocracia apenas para atingir os percentuais 
mínimos de aplicação no setor exigidos por lei é indicativo do descaso com a rede existente que 
demonstram a ausência de um projeto educacional participativo, democrático, de qualidade e inclusivo. 
 

1.4. Diretrizes Para Educação 
 

a) Ampliar o atendimento da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos 
e Educação Especial de acordo com o Plano Municipal de Educação; 

b) Implantar as políticas de educação com base na LDB, Plano Municipal de Educação e FUNDEB, 
fortalecendo a rede de educação infantil, com a criação de creche num plano educacional de 
período integral; 

c) Executar processo de avaliação do ensino próprio, combinado com a política de formação 
continuada e as metas da educação; 

d) Exigir do governo estadual a devida contrapartida na ampliação de ensino, médio tecnológico e 
superior; 

e) Envolver a comunidade escolar no processo educacional, por meios da participação durante a 
elaboração do Plano Político Pedagógico e Planejamento Educacional da Escola. 

 
 

 Propostas 

 
1- Comunidade Escolar - Valorizar as escolas municipais como espaços abertos à comunidade, para 
convivência e conhecimento, promovendo o desenvolvimento local com atividades sócio-educativas 
nos finais de semana; 
2- Creche – Concluir as obras de creches que estiverem em andamento e colocar em funcionamento 
no primeiro ano de governo, e buscar parceria com o governo federal e os programas Pró-Infância do 
MEC e Brasil Carinhoso para atendimento ao déficit restante; 
3- Escola de Período Integral – CAIC – colocar em funcionamento novamente o período integral 
de acordo com sua concepção inicial, visando balizar a política de implantação da escola de período 
integral; 
4- Atividades complementares para cada escola- Criar uma rede de atividade complementar 
para cada escola, como política de transição para a escola de período integral; 
5- Ampliar EJA e AJA- Ensino de Jovens e Adultos - Abrir novos núcleos para o ensino do EJA e 
AJA, através de parceria com sindicatos, empresas e ONGs, com objetivo de ampliar o tempo de 
escolaridade da população adulta e reduzir o analfabetismo; 
6- Municipalização do ensino- Assumir um compromisso com os professores da rede estadual pela 
não municipalização da educação nos níveis educacionais de responsabilidade do Estado;  
7- Melhoria do Ensino - Implantar sistema próprio de avaliação da rede municipal e incentivar a 
participação qualificada nos demais sistemas já existentes e reestruturar a proposta pedagógica 
voltada ao atendimento de jovens e adultos, organizando um currículo voltado ao mundo do trabalho 
e que considere as diversidades, especialmente quanto às questões de gênero, raça e geração, 
incluindo lazer e cultura no processo educacional. 
8- Convênios com Universidades – para formação continuada dos profissionais da educação 
visando melhoria do ensino. 
9-Plano de Carreira – Encaminhar à Câmara no primeiro ano de gestão projeto de lei instituindo o 
Plano de Carreira da Educação, elaborado de forma democrática e participativa. 
10-Participação da Comunidade Escolar – Encaminhar projeto de lei à Câmara para instituir a 

eleição direta para diretor das unidades escolares municipais através de lista tríplice. 
11- Melhoria da merenda escolar – Ampliar fornecimento de merenda com alimentos orgânicos 
ou sem processamento industrial, como estratégia para garantir a segurança alimentar e reduzir 
obesidade infantil, priorizando aquisição direta de pequenos produtores. 

 

3- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

 

3.1 Diagnóstico  
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Orçamento Municipal  
 
Franca é uma das cidades de menor arrecadação per capita na região, embora tenha ampliado suas 
receitas fruto de medidas adotadas ainda no meu governo que proporcionaram maior arrecadação das 
receitas próprias, do crescimento econômico e dos repasses feitos pelo governo federal.  
A arrecadação per capita está crescendo. Em 2004 a receita municipal per capita anual era de R$ 573,37 
reais e em 2015 foram arrecadados aproximadamente R$ 1.897 reais per capita, um crescimento de mais 
de 330%, muito acima da inflação do período, recuperando gradativamente a capacidade de investimento 
da Prefeitura e permitindo que a dívida municipal de longo prazo permanecesse estável. O orçamento 
municipal em 2015 atingiu R$ 649 milhões, dos quais 8% foram investimentos, o restante foi gasto apenas 
com custeio da máquina. É necessário, portanto, ampliar as parcerias com os governos federal e estadual, 
visando trazer novos investimentos que melhorem a infraestrutura e a qualidade dos serviços prestados 

pela Prefeitura.
 
 

3.2-Diretrizes Para Administração e Finanças 
 

a) Garantir a dimensão estratégica no planejamento de ação governamental, para que o 
governo cumpra os objetivos previstos, metas e prazos;  

 
b) Dar eficiência às ações e programas, o que significa fazer o máximo possível, da melhor 

forma e com o menor gasto de recursos, monitorados por indicadores que permitam 
transparência e acompanhamento pela sociedade civil e legislativo; 

 
c) Dar matricialidade das políticas públicas, com a coordenação e a execução de forma 

integrada e articulada de planos e programas; 
 

d) Buscar parcerias com os governos federal e estadual e organizações internacionais 
em todas as áreas das políticas públicas, principalmente educação, saúde e desenvolvimento 
urbano, com objetivo de fazer chegar ao município os recursos extraorçamentários para 
atender aos projetos prioritários. 

 
 

Propostas  
 
1- Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – Criar um conselho com objetivo de 

reunir periodicamente representantes do setor empresarial, dos movimentos sociais, dos 
profissionais liberais, educadores, da população, dentre outros, para ampliar a transparência 
governamental e compartilhar a tomada de decisões. 

2- Planejamento Estratégico- Modernizar os processos de planejamento, monitoramento e 

avaliação da gestão, para garantia de participação cidadã, vivência da ética pública e abertura ao 
controle social, implantando Programa de Metas; 

 
3- Participação Popular - Fortalecer canais de participação e de controle social, com manutenção 

do diálogo respeitoso com múltiplos segmentos sociais e suas lideranças; 
 
4- Modernização Administrativa - Usar intensivamente as tecnologias de informação e 
comunicação para implementar modelos de gestão eficientes, eficazes e democráticos, para facilitar o 
acesso aos serviços públicos e à informação, garantindo transparência e controle social, utilizando 
recursos do PMAT para investimentos na modernização da estrutura, capacitação de pessoal, 
implementação de planos de carreira e aquisição de equipamentos e programas adequados aos 
serviços públicos; 
 
5- Humanização - nas relações com os servidores públicos e suas entidades representativas, com 
tratamento adequado e respeitoso de suas demandas. 
 
 

 
 
 

4- MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA 
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4.1- Diagnóstico  
 

 
O envelhecimento populacional e a urbanização são duas tendências mundiais que, em conjunto, 
representam as maiores forças que moldam o século XXI. Ao mesmo tempo em que as cidades crescem, 
aumenta, cada vez mais, o seu contingente de residentes com 60 anos ou mais. Em termos práticos, uma 
cidade amiga do idoso adapta suas estruturas e serviços para que estes sejam acessíveis e promovam a 
inclusão de idosos com diferentes necessidades e graus de capacidade. 
Em função da baixa capacidade de investimento na área de infraestrutura, são muitas as demandas, 
sobretudo pelo quadro precário do pavimento das vias de muitos bairros, da inexistência de calçadas e da 
má conservação dos prédios públicos.  

Exemplo deste descaso com o futuro da cidade, o Plano diretor aprovado em 2003 não foi implementado e 
o Estatuto da Cidade exigia sua atualização após dez anos, o que não ocorreu sob o governo do PSDB, que 
não o atualizou com a participação democrática da população local.  
O desmantelamento do DINFRA e o abandono do planejamento e fiscalização do trânsito desde que o 
PSDB assumiu o governo da cidade em 2005 fez com que houvesse uma explosão no crescimento dos 
acidentes e das mortes violentas no trânsito, que se tornou caótico.  
O transporte público foi abandonado e o mau gerenciamento do transporte coletivo levou à má qualidade 
dos serviços prestados pela empresa de ônibus concessionária. A tarifa, elevada para R$ 3,80 
recentemente, é uma das mais altas para as cidades de médio e grande porte do país, impactando 
fortemente as despesas da população usuária e de baixa renda dependente do transporte público. A 
retirada dos cobradores dos ônibus contribuiu para o desemprego e para a má qualidade do serviço. 
Em relação ao saneamento, o contrato com a SABESP não tem sido questionado ou fiscalizado pelo 
município visando acelerar os investimentos e as obras de adução da água do rio Sapucaí, cujo atraso pode 
se refletir na falta d´água na cidade, como já ocorreu no passado. A coleta de lixo e a varrição perderam 
qualidade no atual contrato. As áreas verdes urbanas carecem de projetos paisagísticos que permitam a 
população aproveitar adequadamente os espaços livres. Os poucos projetos urbanos realizados pelas 
administrações do PSDB se restringem a privilegiar o automóvel particular, sem levar em conta os 
interesses da população como um todo, que demanda transporte público seguro e eficiente, o andar a pé e 
uma cidade mais acolhedora e humana. 

 

4.2-Diretrizes Para Mobilidade Urbana e Infraestrutura  
 
 

a) Realizar gestão democrática do território; 
b) Implantar projetos estratégicos de infraestrutura e meio ambiente para garantir a qualidade 

de vida da população; 
c) Fortalecer as políticas ambientais como estratégia para o desenvolvimento sustentável. 
 

 

4.3- Propostas 
  

INFRAESTRUTURA   
 
1- Obras de Infraestrutura – Estruturar projetos executivos de obras que permitam buscar recursos 
junto aos governos federal e estadual, bem como de instituições internacionais, com objetivo de resolver 
problemas estruturais da cidade, incluindo transporte coletivo, trânsito, urbanização de voçorocas, 
urbanização das margens dos córregos urbanos, equipamentos de saúde, educação e lazer; 
  
2- Planejamento e Gestão Urbana – Revisar conforme determina a lei, o Plano Diretor do município, de 
forma democrática e participativa; 
 

3- Urbanização dos fundos de vale dos córregos da Vila São Sebastião, Jardim Luiza, Jardim 
Moreira Junior e do Espraiado – Concluir as obras do córrego do Engenho Queimado, urbanizar os 
fundos de vale de modo a recuperar as áreas verdes e margens dos recursos hídricos; 
 
4- Combate e prevenção às enchentes - Construir novos reservatórios (“piscinões”) na bacia do 
Espraiado de acordo com o Plano de Macrodrenagem Urbana e adotar políticas que impeçam a 
impermeabilização total do solo nas áreas urbanizadas;  
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5- Cidade Bonita - Implantar política de controle de poluição visual na cidade, negociando com a 
iniciativa privada novos formatos para publicidade ao ar livre e prazos para adaptação. Esta política 
buscará uma valorização da paisagem urbana e também uma melhor organização do mercado publicitário, 
eliminando a competição predatória por espaços livres que só degrada a qualidade do cenário urbano; 
 
6- Centro 100% - Retomar o projeto Centro 100%, promover a renovação urbana e a revitalização com 
moradias do centro da cidade, principal zona de comércio e serviços utilizados pela população de baixa 
renda; 
 
7 – Nova Estação – Promover a renovação urbana do bairro da Estação, que inclui a preservação e 
valorização do patrimônio cultural da região; 
 
8- Plano de microdrenagem - recuperar e ampliar a rede atual, dando maior sobrevida aos pavimentos, 
incluindo a substituição de pontes que estrangulam os canais dos córregos na rotatória Espraiado-Cubatão, 
Comandante Salgado e Simão Caleiro (Bagres). 
 
9 – Bairro Vivo – Promover a renovação urbana dos centros comerciais dos bairros Aeroporto, Vila São 
Sebastião, Avenida Brasil. 
 
 

  Mobilidade Urbana – Transporte Coletivo 
 
1- Construção do Terminal de ônibus da Estação - oferecer aos usuários do transporte maior 
conforto e segurança, descongestionar o terminal do centro em horário de pico, além de fomentar o 
comércio e a renovação do bairro da Estação;  
 
2- Gerenciamento do Transporte coletivo- Recuperar as atividades de planejamento e fiscalização do 
transporte coletivo urbano como tarefa da municipalidade, de modo a investir na qualidade e conforto do 
sistema; 
 
3- Plano de Mobilidade Urbana– Concluir e implantar de forma democrática o PlanMob; 
 
   

Mobilidade Urbana - Trânsito  

 
1- Cidade Amiga do Pedestre– executar 40 km de calçadas acessíveis no centro e nos corredores 
comerciais, como forma de alterar o padrão de urbanização atual voltado exclusivamente ao automóvel, 
promovendo a segurança na mobilidade de pedestres, em especial os idosos; criar e implantar programa 
de segurança para o pedestre, inclusive no entorno das escolas. 
 
2- Respeito à Vida – Implantar massivo programa de educação para o trânsito, para melhorar a 

acessibilidade e mobilidade em todas as regiões de Franca, com segurança e menor tempo de 
deslocamento; realizar obras de traffic calm nos principais centros comerciais, implantar as “ondas verdes” 
nas avenidas e corredores comerciais; ampliar a fiscalização eletrônica de velocidade, especialmente 
avanços no sinal;    
 
3- Ciclovias - implementar o Plano Cicloviário, construindo pelo menos 28 km de novas ciclovias; 
 
4- Recapeamento e Pavimentação- Recuperar o pavimento das ruas excluídas do plano de 
recapeamento do atual administração; 
 
5 – Novas ligações viárias com a zona oeste – desenvolver projeto de interligação viária da zona 
oeste com o restante da cidade, em especial dos conjuntos habitacionais situados ao longo do trecho 
urbano da rodovia Franca-Ribeirão Corrente, desafogando o tráfego nos viadutos do Leporace e da Vila 
São Sebastião. 
6 – Código de Edificações – Elaborar e encaminhar à Câmara no primeiro ano de governo o novo 
Código de Edificações como exigido pelo Plano Diretor, desburocratizando o processo de licenciamento 
para edificações unifamiliares e reformas habitacionais, para gerar mais empregos e renda na construção 
civil. 

 
Habitação 
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1- Minha Casa, Minha Vida – Agilizar projetos de atendimento à carência de moradias para a população 
de baixa renda integrante dos programas habitacionais, inclusive de locação social, desenvolvidos pelo 
Município em parceria com o governo federal e estadual, com prioridade para empreendimentos que 
ocupem vazios urbanos ou áreas já urbanizadas;  
 
2- Vazios urbanos - Aprovar regulamentação para cumprimento da função social da propriedade urbana 
e aplicar regras do Plano Diretor visando a ocupação dos vazios urbanos e de edificações sem uso, 
principalmente aqueles próximo dos equipamentos sociais existentes e já atendidos por infraestrutura e 
saneamento; 
 
3- Produção de novas unidades habitacionais - Buscar parcerias com a iniciativa privada para reduzir 
o déficit habitacional em cinco mil novas unidades, em parceria com a CDHU e Ministério das Cidades - 
CEF;  

 
4 – Plano Local de Habitação Social – Implementar e monitorar o PLHIS, de acordo com a exigência 
da lei federal permitindo acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação Social.
2.  

5- MEIO AMBIENTE 
 

5.1 Diagnóstico  
A ampliação das áreas verdes é importante para a qualidade de vida urbana e contribuirá para Franca 
chegar a 12 metros quadrados por habitante, conforme recomenda a ONU. É preciso reurbanizar as 
grandes voçorocas aterradas na malha urbana e transformá-las em verdadeiros parques urbanos com 
adequado tratamento paisagístico e não maquiagem apenas, como ocorreu nos governos do PSDB, cuja 
má qualidade urbanística é evidenciada pelo abandono e ruínas de seus equipamentos.  
Deve-se dar continuidade ao projeto de implantação do Plano de Macrodrenagem, com a execução de 
obras de novos piscinões e substituição de pontes, principalmente na Bacia do Córrego do Espraiado e do 
Bagres, reduzindo as enchentes. 
É preciso reativar a produção em grande escala de mudas das espécies nativas e exóticas, para oferecer 
aos munícipes, como política de reflorestamento ou manutenção das áreas de preservação e para 
ornamentação de praças e jardins. 
A Coleta Seletiva não foi ampliada, o que reduz o tempo de vida útil do aterro sanitário. Além disso, a 
entrega sem qualquer discussão séria dos serviços de água e esgoto à Sabesp por 30 anos ainda não 
foram objeto de cobrança da municipalidade no sentido de realizar o mais rapidamente as obras de 
captação do Rio Sapucaí Mirim, evitando a falta de água num futuro próximo. 

 
 

5.2 Meio Ambiente 
 

Os princípios básicos de políticas públicas para área ambiental são: 
a) Promoção de um novo padrão de consumo; 

b) Redução progressiva da emissão de gases de efeito estufa; 
c) Preservação dos lençóis freáticos, proteção às matas ciliares, mananciais e áreas de reservas 

ambientais; 
d) Renovação da matriz energética: fontes alternativas, geração e uso de energia e renovação 

das fontes; 
e) Planejamento urbano integrado e participativo; 
f) Controle social da gestão ambiental; 
g) Institucionalização da gestão ambiental enquanto estrutura específica e integrada às demais 

esferas de governo nas administrações públicas; 
h) Desenvolvimento de políticas que priorizem o saneamento e a educação ambiental, bem 

como a liderança num processo de transição para uma “economia verde”; 
i) Atendimento dos compromissos assumidos junto ao Programa Cidades Sustentáveis. 

 
             

Propostas 
 
1- Ampliação das áreas verdes e lazer- Dar início aos projetos de cinco novos parques urbanos 
no Jardim do Líbano, Jardim Aeroporto, City Petrópolis, Maritacas e Vila Raycos, recuperando-as e 
transformando-as em áreas verdes e de lazer conforme previsto no Plano Diretor;  

2- Ampliação da coleta seletiva de resíduos- Apoiar a organização dos catadores de materiais 
recicláveis com objetivo de fortalecer a reciclagem e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de aterro 
de resíduos, elevando a longevidade dos aterros sanitários; 
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3- Reciclagem dos resíduos inertes - Implantar sistema de processamento dos resíduos da 
construção civil através de parceria com a iniciativa privada, eliminando os aterros e reduzindo o 
desperdício; 
4- Educação Ambiental - Promover campanhas educacionais com a população, priorizando escolas 
e proprietários de terras que se limitam ou que são cortadas pelos Rios Canoas e Sapucaí Mirim, no 
sentido de recuperar as matas ciliares e preservar as condições ambientais destes dois rios e dos 
mananciais que abastecem Franca; 

 
5- Tratamento de Esgotos - Eliminar as lagoas de tratamento do esgoto do São Francisco, Palestina 
e Aeroporto, através do seu bombeamento à ETE;  
6 - Água – Fazer cumprir o contrato com a Sabesp, cujo projeto de captação de água na bacia do 
Sapucaí-Mirim para a cidade está atrasado, evitando a falta d´água no futuro;  

 
7-Jardim Zoobotânico- ampliar a produção de mudas das espécies nativas e exóticas visando o 
reflorestamento ou manutenção das áreas de preservação, parques, praças e jardins; 

 
8 – Parque dos Trabalhadores – Recuperar seu paisagismo e sua função original de lazer, 
realizando atividades para a população, dando ao parque uso adequado. 
9 – CONDEMA – Reformular a legislação e ampliar a participação da sociedade na condução da 
política ambiental do município e do Plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 
urbanos do município. 
10 – Iluminação Pública – Dar início ao processo de modernização tecnológica da iluminação 
pública, substituindo o atual sistema por lâmpadas LED, com menor consumo de energia e maior 
luminância, reduzindo os pontos cegos da cidade e os custos de manutenção. 

 
 

    



                                             

 

 

                                                                                                                                          10  

6- DESENVOLVIMENTO 
 

 
 

6.1- Diagnóstico  
 

Franca sofre por conta de sua baixa capacidade de investimento do setor público, reflexo do perfil 
econômico da cidade. É preciso reconhecer o papel estratégico das indústrias do setor coureiro calçadista 
para o crescimento econômico de Franca.  Por outro lado, é importante fomentar o surgimento de outras 
áreas industriais, de serviços e o fortalecimento dos setores ligado à produção agrícola. Este papel indutor 
e articulador do poder público precisa existir, sob pena de a cidade perder espaço para outras cidades da 
região, que investem no fortalecimento da economia local. 

 

Num cenário econômico de incertezas e crise mundial, é preciso desenvolver políticas de emprego e renda 
que aqueçam a economia local, em especial a pequena e média empresa e empreendimentos da economia 
solidária.  

 

6.1- Diretrizes Para Desenvolvimento Econômico 
  

 Cooperação entre os diversos setores da economia e trabalho, por meio de arranjos 

produtivos;  

• Promoção do empreendedorismo, do cooperativismo, da economia solidária e do 
extrativismo sustentável;  

• Constituição de itinerários formativos, que facilitem a sequência dos estudos de jovens e 

adultos e garantam melhores condições para a qualificação e inserção no mundo do 
trabalho. Estes itinerários devem articular a formação profissional desde o ensino 

fundamental até o ensino superior;  
• Valorização dos micro e pequenos empreendedores, com políticas de capacitação e 

microcrédito;  

• Apoio às incubadoras de empresas e microempresas;  
• Apoio a consórcios de empresas, microempresas, empresas familiares, terceiro setor e 

empreendedores;  
• Integração do setor informal da economia ao processo de desenvolvimento, com apoio a 

redes comunitárias de produção e comercialização, cooperativas e outras formas de 
economia solidária;  

• Desenvolvimento de atividades de extensão rural em municípios com vocação agrícola; • 

Incentivo à agricultura sustentável por meio do acesso ao crédito e a tecnologias 
sustentáveis, desde a produção até a comercialização; Incentivo à compra de produtos de 

agricultores familiares, exemplo de inclusão produtiva rural;  
• Estimulo à preservação, recuperação e conservação dos recursos naturais, redução do 

desmatamento. Prever incentivos e retribuições aos serviços ambientais;  

• Implementação de políticas redistributivas de renda, tais como Bolsa Família, Bolsa 
Trabalho, Bolsa Verde e outras, articuladas às demais políticas sociais;  

• Implementação da Busca Ativa de pessoas e famílias, em especial as que estão em 
situação de pobreza extrema, com direito a programas sociais, mas ainda não atendidas, 

incluindo-as no Cadastro Único para Programas Sociais;  
• Apoio a programas de geração de emprego e renda, sob responsabilidade da prefeitura ou 

em parceria com outros governos, instituições sociais, universidades, sindicatos, SEBRAE 

etc.;  
• Impulso à difusão tecnológica e apoio à inovação e à absorção de novas tecnologias para 

o desenvolvimento apoiado por Universidades Federais e Institutos Federais de Educação;  
• A implantação ou aperfeiçoamento de arranjos produtivos que favoreçam a cooperação e 

integração de áreas produtivas afins, especialmente calçadista e de vestuário. 

Propostas 
 

1- Plano de Desenvolvimento para os próximos 10 anos – Definir uma agenda para o 
desenvolvimento, com diretrizes e ações para o desenvolvimento de Franca nos próximos 10 anos.  
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2- Agência de Desenvolvimento- Organizar uma Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Social, com objetivo de concentrar os projetos e captar recursos junto ao órgão federais e os fundos 
internacionais, para o fomento do desenvolvimento econômico, nas suas diversas áreas- 
3- Desenvolvimento do Turismo - Implementar as ações indicadas pelo Conselho Municipal do 
Turismo, especialmente o incremento do turismo de negócios; 
4- Expoagro – Devolver ao evento seu papel original de fomento aos negócios e também de lazer 
sob coordenação da Prefeitura; 
5- Incubadoras- Ampliar o atendimento aos empreendedores de microempresas, criando duas 
outras Incubadoras, a Tecnológica e de Empresa Agrícola; 
6- Escola Técnica Federal – Retomar as discussões com o governo federal para implantar a ETF;  
7- Universidade Federal – Realizar os debates, estudos e ações políticas para criar uma 
universidade ou campus federal em Franca;  

8- Programa Micro Empreendedor Individual-MEI – Otimizar o programa e apoiar o micro-

empreendedor; 

9- Simples Nacional – ampliar as ações em apoio aos programas de desoneração e simplificação da 

tributação, através do Simples.  
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7- POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 

7.1- Diagnóstico  
 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, 
constitui-se na regulação e organização em todo território nacional dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, de caráter continuado ou eventual, executados e providos por pessoas 
jurídicas de direito público sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada e em articulação 
com iniciativas da sociedade civil. Além disso, o SUAS define e organiza os elementos essenciais e 
imprescindíveis à execução da política pública de assistência social, possibilitando a normatização dos 

padrões nos serviços, qualidade no atendimento aos usuários, indicadores de avaliação e resultado, 
nomenclatura dos serviços e da rede prestadora de serviços socioassistenciais.         
 
Esse novo modelo de gestão supõe um pacto federativo, com a definição de competências e 
responsabilidades dos entes das três esferas de governo (federal, estadual e municipal). Está sendo 
implementado por meio de uma nova lógica de organização das ações, com a definição de níveis de 
complexidade do sistema: Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) de média e alta 
complexidade, com a referência no território, considerando as especificidades das regiões e portes de 
municípios e com centralidade na família. É, finalmente, uma forma de operacionalização da Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS), que viabiliza o sistema descentralizado e participativo e a sua regulação em 
todo o território nacional.  
 
A política assistencial de Franca está em transição diante da implantação do SUAS- Sistema Único da 
Assistência Social. Segundo a política nacional, os municípios devem comprometer-se através da adesão da 
política nacional na condição de Gestor Pleno, oferecendo a infraestrutura necessária, e assumindo a partir 
do diagnóstico do município a elaboração do plano municipal e a sua execução.   

 
Esta nova fase da implantação da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, define os níveis de 
atendimento e estabelece o financiamento aos serviços através de recurso transferido ao município de 
acordo com as demandas identificada, para efetivar a rede de atendimento.  

 

Avançar na implantação do SUAS 
 
As diretrizes da LOAS concretizada por meios do SUAS, com Gestão por meio dos Municípios, pode trazer 
resultados e avanços nas ações da assistência social. Uma maior integração das atividades do PAIF, com as 
demais ações de governo baseada na territorialidade, a exemplo do PSF, Programa de Saúde da Família, 
trará maior eficiência nas ações do CRAS, e as demais atividades compreendidas como básicas. 
  

Da mesma forma a criação de novos equipamentos, aproximando-se da população demandante, desta 
forma credenciando-se para receber mais recursos do SUAS, não apenas dos programas de Proteção Social 
Básica, mas sobretudo os de Proteção Social Especial, ampliando os Centros de Referência de acordo com 
a demanda; 

  
Por fim, a grande mudança de eixo da assistência social nacional, as políticas que atuam sobretudo na 
busca da autonomia das famílias, os programas que atuam na eliminação da vulnerabilidade. São 
programas que visam a geração de rendas, com qualificação profissional e estímulo e apoio ao 
empreendedorismo.  

 

7.1- Diretrizes Para Política Social 
 

a) Desenvolver e implantar a política de assistência social considerando as potencialidades da 

população em situação de risco e vulnerabilidade social; 
 

b) Desenvolver os programas de Assistência Social de forma integrada às ações das áreas de 
saúde, educação, assistência, tendo como foco o núcleo familiar, buscando o seu 
fortalecimento e a autonomia de seus entes; 

 
c) Fortalecer as ações que visem à redução do risco social e suas vulnerabilidades, com objetivo 

de evitar as demandas por programa curativo e privativo de liberdades, de forma que o 
próprio cidadão tenha condição de prover seus direitos;  
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d) Ampliar o programa de geração de renda por meio da inclusão de atividades 

profissionalizantes nos programas sócio educativos, realizados pelas entidades assistenciais. 
 

PROPOSTAS 
 
1- CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social- Oferecer atenções 
especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de ameaça ou violação de direitos.  

2- Drogas – Rever a atual política municipal, através de amplo e democrático debate com todos os 
segmentos envolvidos na questão; 
3- Restaurantes Populares- implantar mais uma unidade do Bom Prato em parceria com o governo 
estadual, na região do Distrito Industrial; 
4- Pro-Jovem –Criar condições para a inserção e reinserção do jovem e sua permanência no sistema 
educacional, por meios da integração dos programas e serviços socioeducativos de convívio e de Proteção 
Social Básica do SUAS;  
5- Integração PSF e PAIF- Fortalecer o trabalho social proposto pelo PAIF; 
6- Ampliar os Programas do CREAS - Ampliar os programas especializados a pessoa sem situação de 
risco, tais como Casa da Mulher Vitimizada, as medidas de proteção previstas no ECA para população de 
rua, pessoa dependente de álcool e drogas, etc.; 
7- Compra Antecipada- Implantar a compra antecipada do Ministério da Assistência e Combate a Forme, 
para os produtores de agricultura familiar da área rural de Franca;  
8- Geração de Renda- Acompanhar as pessoas em início de atividades geradora de renda, após concluir 
o programa de qualificação profissional, até ao enquadramento nos critérios do Banco do Povo; 
9- Vida Nova, Emprego e Renda - Ampliar o programa de geração de renda por meio da inclusão de 
atividades profissionalizante nos projetos sócio educativos, realizados pelas entidades assistenciais e no 
CRAS voltados às pessoas em idade economicamente ativa, através dos recursos dos programas de 

requalificação do SINE- Sistema Nacional de Emprego; 
10 – Bolsa-Família – ampliar e fortalecer o programa de distribuição de renda. 
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8- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 
 

 
8.1- Diagnóstico  

 
Um dos instrumentos estratégicos para governar com a participação democrática da população nas 
políticas públicas é o Orçamento Participativo (OP), mecanismo governamental de  democracia 
participativa que permite aos cidadãos influênciar nas decisões sobre o orçamento público, principalmente 
os recursos de investimentos.  

A atual administração acabou com o OP e esvaziou os conselhos setoriais - desmontando a Casa dos 
Conselhos - criada para dar apoio logístico.  Foi um governo sem diálogo com a cidade, truculento, um 
retrocesso no processo de gestão democrática. Esta prática não só se revela nos atos contra os 
mecanismos acima citados, mas se estende na relação com os servidores públicos, com a imprensa, com 
seu secretariado e com as demais autoridades da cidade. 

Para que este processo seja retomado, a Coligação assume o compromisso com a população de voltar a 
utilizar o OP com os aperfeiçoamentos necessários para que possa produzir de fato seus efeitos.  

8.2- Diretrizes Para Orçamento Participativo 

a) Reativar o Orçamento Participativo; 

b) Dar maior transparência na execução orçamentária; 

c) Implantar Política de fortalecimento dos Conselhos Setoriais.  

Propostas 

1- Governança Pública - Formular e implementar estratégias de gestão com participação, transparência, 
compromisso, responsabilidade e efetividade, potencializando a administração pública para melhor atender 
ao cidadão francano; 
 
2- Fortalecimento dos Conselhos Setoriais – resgatar o processo de eleição dos conselhos, e 
nomeação dos membros do poder públicos com compromissos com a política de participação popular;    
 
3- Casa dos Conselhos- reabrir a casa dos conselhos, com objetivo de oferecer aos conselhos 
infraestrutura para seu pleno funcionamento; 
 
4- Rede Comunitária- Realizar um amplo processo de discussão e revisão do arcabouço legal das 
organizações comunitárias, com vistas a dar formato jurídico adequado às mesmas para que o poder 
público possa realizar convênios e parcerias nas diversas áreas e organizar em rede os serviços; 
 
5- Sede Comunitária- Investir na estrutura dos centros comunitários buscando sua efetivação como 
referência no bairro e a melhoria dos espaços para as atividades oferecidas à comunidade; 
 
6-Indicadores de Gestão- Construir e divulgar um conjunto de indicadores e metas para a gestão, de 
forma democrática e participativa, que permita à sociedade acompanhar o desempenho do governo.  
 
7- Governo Eletrônico – modernizar o site e os sistemas de informação e de serviços eletrônicos da 

Prefeitura, adotando medidas específicas para melhorar a governança eletrônica com participação social.
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9- CULTURA 

 
 

9.1-Diagnóstico 

  
Relegando a política de cultura a um segundo plano, o PSDB criou a FEAC prioritariamente para operar sua 
política de esporte. Por outro lado, os governos tucanos se limitaram a desenvolver apenas as atividades 
da cultura exigidas por lei. A FEAC tem se caracterizado pela ineficiência, ineficácia e baixa qualidade 
artística de suas ações, inexistindo uma política cultural, apenas ações pontuais e desconexas.  
 

9.1- Diretrizes Para Cultura e Lazer 
 

a) Apoiar os artistas e todos os trabalhadores da cultura, pensando na inclusão e cidadania 

plena de todos que vivem no município; 
b) Valorizar a cultura local e regional; 
c) Buscar integração com outros municípios e regiões, permitindo acesso local ao que se faz de 

melhor em outros locais; 
d) Realizar atividades culturais integradas às demais políticas públicas, como saúde, educação e 

aos temas inclusivos das minorias;  
e) Reativar o Conselho Municipal de Cultura e integrar-se ao Sistema Nacional de Cultura – SNC, 

atendendo as diretrizes do Plano Nacional de Cultura. 
 

Propostas 
 
 
1- Plano Municipal de Cultura- Reativar o Conselho Municipal do setor e construir de forma 
democrática e participativa o Plano Municipal de Cultura; 

 
2- Ação Cultural Descentralizada – Realizar oficinas culturais com as mais diversas linguagens e 
manifestações de forma descentralizada pelos bairros da cidade, incluindo teatro, cinema, artes visuais, 
literatura, música e outras manifestações artísticas;  
 
3- Virada Cultural Francana- Realizar anualmente a virada cultural com artistas das comunidades 
francanas, como bandas, grupos teatrais, artistas plásticos, músicos e outros; 
 
4- Centro Cultural “Salles Dounner”- Concluir o projeto de transformação do prédio da antiga Estação 
da Mogiana em Centro Cultural; 
 
5- Cultura de Fábrica – Desenvolver projetos culturais para os trabalhadores para apresentação nas 
empresas nos intervalo do almoço; 
 

6-Ampliar o número de bibliotecas - Instalar uma biblioteca na região sul da cidade e ampliar o 

acervo das bibliotecas central e da Estação, articulando os acervos com bibliotecas escolares do município; 
 

7-Pinacoteca Municipal- Instalar a Pinacoteca municipal em espaço adequado e permanente, e iniciar 

política de ampliação do acervo através de aquisições; 
 
8- Apoio ao carnaval – Apoiar as escolas de samba no sentido de profissionalizar suas atividades, 
criando cursos e atividades inerentes ao carnaval por meio de intercâmbio com as escolas de São Paulo e 
Rio de Janeiro e realizar carnaval popular com apoio e participação das escolas de samba em período 
intermediário, com objetivo de mobilização das escolas e captação de recursos.  
 
9 – Bolsa-Cultura e Pontos de Cultura – Ampliar os recursos destinados à bolsa-cultura e implantar os 
Pontos de Cultura, democratizando a produção artística local e o acesso do público; 
 
10 – Ocupação do Centro Cultural “Abdias do Nascimento” – Rediscutir o papel do centro cultural e 
sua ocupação; 
 
11 – Patrimônio cultural – Reformular a legislação e o papel do CONDEPHAT na preservação do 
patrimônio cultural local e realizar o inventário de bens culturais do município. 
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12- Política para os Museus - Promover uma ampla reforma e modernização gerencial dos Museus 

mantidos pelo Município, preparando seu atendimento à Política Nacional de Museus.

 

10-ESPORTE E LAZER 
 
 

10.1-Diretrizes Para Esporte e Lazer 
 

a) Priorizar o atendimento da criança e adolescente em situações de vulnerabilidade social e 
econômica, como forma de inclusão social; 

 
b) Promover e estimular a prática de esportes, lazer e atividade física, visando promoção à 

saúde e socialização do cidadão; 
 

c) Incentivar o esporte amador, por meio das parcerias com as demais esferas de governo; 
 

d) Desenvolver atividade de iniciação esportiva em parceria com a comunidade e organizações 
não governamentais 

 

Propostas 
 
1- Segundo Tempo- Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes para 
o seu desenvolvimento integral; 
 
2- Espaços Esportivos - Construir novos equipamentos esportivos nas região do Aeroporto e buscar 
parcerias para transformar o Clube dos Bagres em um centro esportivo-cultural e de eventos de caráter 
público; 

3 - Associação e Ligas- Apoiar as Associações e Ligas esportivas a fim de fortalecê-las para acessar as 
redes de financiamentos federais e integrá-las nas organizações regional, estadual, e nacional; 

4- Praças de Esporte e Cultura – garantir o pleno funcionamento das praças esportivas existentes e 

buscar junto ao governo federal recursos para a construção de novas praças em outras regiões da cidade. 

5- Academias ao ar livre – manter o projeto, buscando expandir para áreas ainda não atendidas e 

buscar recursos para disponibilizar apoio técnico para suas atividades. 

11-JUVENTUDE 
 
 
 

11.1- Diagnóstico   
 
Atualmente não há no município uma estrutura ou diretrizes específicas capazes de oferecer ao jovem, 
programas que articulem temas de interesse específico da juventude. A ausência desta estrutura indica a 
falta de compreensão estratégica do atual administração sobre a questão. Sabendo que os jovens são 
sujeitos de direitos, sujeitos políticos e atores sociais, sendo peça fundamental para a proposição, 
formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas, que têm necessidades específicas e singulares 
e são portadores de rica diversidade e demandam políticas emergenciais e específicas articuladas com 
políticas estruturantes e universais, propomos a criação de uma articulação interna com objetivo de 
cumprir esse papel.  
 

Diretrizes Para Juventude 
 

a) Ações que visam integração entre os projetos com foco na juventude, nas áreas de educação, 
saúde, cultura, esporte e lazer; 

 
b) Todas as atividades devem ter como princípio o protagonismo da juventude;  
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c) Buscar na execução dos programas a aproximação da juventude dos mecanismos de 
participação e democratização das políticas públicas. 

 

Propostas  
 

 
1- Juventude Cidadã - Garantir a representação e participação da juventude como ator social na 
elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas do município, criando espaços formais de 
discussão e propiciando a sua livre manifestação; 
 
2- Projetos e ações para Juventude - Interagir com as demais áreas do governo, para articulação da 
contrapartida e coordenação em nível municipal, para garantir os seguintes programas: 
 

a) Programa integrado de Juventude – Pró-Jovem - ampliar o atendimento aos jovens entre 18 e 
29 anos excluídos da escola e da formação profissional; 

 
b) PROEJA- Ampliar a oferta de vagas nos cursos de educação profissional a jovens e adultos que não 

tiveram acesso ao ensino regular; 
 
c) Segundo Tempo - Dar acesso de crianças e jovens adolescentes da rede pública de ensino à prática 

esportiva, assegurando complemento alimentar, reforço escolar e material esportivo; 
 
d) Escola Aberta - Oferecer atividades educacionais, culturais e de lazer em escolas públicas do Ensino 

Médio e Fundamental, que são abertas nos fins de semana exclusivamente para atender à 
comunidade; 

 
e) Pontos de Cultura - implantar e modernizar espaços culturais, permanentes ou itinerantes, em 

bairros urbanos de baixa renda; 
 
f) Programa Bolsa Atleta- em parceria com o Ministério do Esporte, oferecer bolsas mensais, pelo 

prazo de um ano, com possibilidades de renovação para aqueles que se destacam em competições de 
nível estudantil e que ainda não tenham patrocínio; 

 
g) Primeiro Emprego – fortalecer e ampliar o programa. 
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12- POLÍTICA DE INCLUSÃO 
 
O processo de inclusão do cidadão através das políticas públicas se realiza quando o agente político toma 
consciência da realidade excludente e dos excluídos. Ao observar aspectos desta realidade durante a 
elaboração e implantação das políticas, atua de modo a superar esta realidade.  
 
Neste sentido, devemos identificar os grupos de excluídos os quais devem ser observados pelas áreas de 
governo no processo de implantação dos programas, em especial saúde, educação, cultura, esporte, 
assistência social, administração, acessibilidade aos equipamentos públicos e comunicação.    
 
 

Propostas 
 

Os grupos de minorias e ou excluídos, vítimas de discriminação devem receber atenção das áreas de 
governo, visando:  
 
1- Diversidade- Desenvolver atividades e programas que promovam a cidadania dos diversos grupos 
sociais: lésbicas, gays, travestis e transgêneros, mulheres, jovens, idosos, crianças, negros, entre outros. 
 
2 - Promoção da Igualdade Racial – incluir no rol de atividade sobre os temas que integrem os 
diversos grupos étnicos e culturais das cidades. Integrar aos calendários culturais oficiais dos municípios, 
datas, personagens e símbolos religiosos e culturais dos diversos grupos. 
 
3- Mulheres- Promover as seguintes ações e iniciativas:  
 
Profissionalização e auto-sustentação das mulheres 

 Promover programas de geração de renda e estimular a organização de cooperativas, economia 

solidária e autogestão; 
 Investir na formação profissional, garantindo igualdade de acesso aos programas de qualificação 

profissional que não reproduzam o confinamento das mulheres às profissões vistas como 
femininas; 

 Desenvolver ações que objetivem a aplicação da legislação sobre isonomia salarial no serviço 
público; 

 Capacitar o funcionalismo público para a equidade de gênero, raça/etnia e o reconhecimento das 
diversidades. 

 
Saúde da mulher 
 Assegurar o atendimento integral à saúde da mulher em todas as fases de sua vida, com garantia 

de qualidade dos serviços e respeito às usuárias; 
 Reduzir os coeficientes de mortalidade visando à implantação do pacto nacional de redução da 

morte materna e neonatal; 

 Capacitar profissionais da saúde para o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual e/ou 
doméstica nas unidades de saúde e implantar a notificação compulsória e assegurar que os dados 
sejam registrados para o acompanhamento e o monitoramento pelo município; 

 Assegurar os exames e tratamento da anemia falciforme; 
 Manter o atendimento ao aborto legal nos hospitais municipais, incluindo a formação dos 

profissionais e ampliando a assistência humanizada e de qualidade para os casos de aborto 
inseguro; 

 Implantar o plano nacional de enfrentamento à feminizacão da HIV/AIDS e outras doenças 
sexualmente transmissíveis.  

 
Combate à violência contra a mulher 

 Promover a prevenção da violência contra a mulher através de campanhas sócioeducativas e do 
estímulo à estruturação de redes comunitárias de solidariedade entre as mulheres; 

 Promover a assistência integral às mulheres que sofrem de violência doméstica e sexual, 
ampliando e estruturando serviços especializados de atendimento; 

 Formar e capacitar dos servidores públicos, em particular na área de saúde e segurança, para o 
reconhecimento, atendimento e encaminhamento adequados das mulheres vítimas de violência. 

 
Educação 
 Dar condições para que nas escolas se discuta amplamente as questões de gênero, raça/etnia, 

deficiência física e homossexualidade, através da capacitação e do estímulo de professoras/es para 
trabalhar esses aspectos, gerando agentes multiplicadores de formação; 
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 Incrementar o trabalho de educação sexual nas escolas, investindo nos adolescentes para tornarem-se 
multiplicadores sobre DST/AIDS e gravidez não planejada; 

 Assegurar instituições sociais que garantam a corresponsabilidade na educação dos filhos e com os 
cuidados da dinâmica familiares; 

 Realizar campanhas educativas nas escolas e demais instituições públicas sobre a divisão das tarefas 
domésticas.  

 
Moradia, transporte e infraestrutura 
 Reforçar a importância de instituições sociais como creches, além de assegurar a titularidade da 

moradia em nome da mulher; 
 Assegurar o atendimento à demanda de moradia para as mulheres vítimas de violência doméstica; 
 
Cultura, esporte e lazer 
 Realizar ações com o objetivo de conscientizar sobre a necessidade de superar o sexismo e 

preconceitos veiculados através de vários agentes e produtos culturais e de entretenimento; 
 Ampliar os espaços e as atividades de lazer e cultura dirigidos às mulheres, respeitando as diferentes 

faixas etárias e permitindo o convívio social; 
 Utilizar os espaços públicos livres como áreas de lazer e recreação, com equipamentos adequados às 

crianças e adultos. 
 
Participação Popular 
 Realizar a formação permanente das mulheres para ocuparem os espaços de decisão com o incentivo 

para a participação nos conselhos municipais; 
 Capacitar as mulheres para a compreensão do orçamento público e da articulação com as políticas 

setoriais e universais; 
 Realizar atividades culturais e de formação nas datas do calendário feminista; 
 Realizar conferências municipais de políticas públicas para as mulheres com o objetivo de construir o 

plano de igualdade do município. 
 
 Comunicação 
 Divulgar permanentemente e das mais variadas formas as políticas voltadas às mulheres no município, 

estimulando a informação e o conhecimento das mulheres e de todos os cidadãos; 
 Promover campanhas publicitárias que busquem eliminar discriminações e abordagens estereotipadas 

sobre a mulher. 
 
4- Combate ao analfabetismo - Alfabetizar jovens e adultos por meio de programas especialmente 
desenvolvido para esta finalidade; 
 
5- Portadores de necessidades especiais 
 Fiscalizar a aprovação e autorização para uso dos projetos arquitetônicos de edificações em geral, 

garantindo acessibilidade do portador de necessidades especiais; 

 Ampliar a quantidade de calçadas acessíveis em toda a cidade.  
 
6- Idosos – Efetivar a aplicação do estatuto do Idoso, com a adoção de medidas para tornar de fato a 
cidade amiga do idoso, nos termos preconizados pela ONU; 
 
7-Cidade Digital - Promover e disponibilizar o acesso mais democrático da população à informação e 
comunicação a partir dos prédios públicos, para ampliar a convivência, articulação e conexão das pessoas 
pela internet.  
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13-SEGURANÇA 
 
Tento em vista que a segurança pública é de responsabilidade do Estado, as propostas aqui apresentadas 
veem no sentido de apoiar as ações da Secretaria da Segurança Pública, nos limites da responsabilidade do 
município.
 
 

13.1-Diretrizes Para Segurança  
 

a) Ação integrada com as diversas forças de segurança no município: polícia militar, polícia 
civil, polícia federal, etc.; 

 

b) Contribuir para a aproximação das ações de segurança com a população. 
 
 

Propostas  
 

 
1- Fortalecer o CONSEG - Elaborar um plano de ação para proporcionar mais segurança à população, o 
debate e o encaminhamento de propostas que visem melhorar a segurança no município; 
 
2- Programa de Segurança - Fortalecer os mecanismos de segurança pública, por meio de ações 
conjuntas e busca de investimentos dos Governos Federal e Estadual; 
 
3- Iluminação Pública - melhorar a iluminação pública com objetivo de minimizar os riscos de violência;  
 
4- Delegacia da Polícia Federal - Instalação em Franca de uma Delegacia da Polícia Federal no 
município de Franca, para combate ao crime organizado e ao tráfico de entorpecentes; 
 
5-Guarda Municipal – fortalecer e reestruturar a corporação. 
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Expediente 
 
 

Coligação – Um novo tempo para Franca 

Agosto/2016 
 
Candidato a Prefeito 

Gilmar Dominici 
 
Candidato a Vice-Prefeito 

Carlos Amorim 
 
Coordenação do Plano de Governo 

Mauro Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


