
Plano de Governo  

 

Saúde 

Melhorar o acesso e qualidade de vida da população , mediante aprimoramento 

da política de atenção especializada e básica. 

Lutar para construção de um Novo Hospital ( das clínicas modelo escola). 

Realizar e ampliar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas. 

Reestruturar e melhorar o sistema de informática da Secretaria de Saúde. 

Melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados pela assistência  

farmacêutica da secretaria. 

Apoiar e aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento 

domiciliar e dos agentes comunitários, priorizando para o atendimento básico e 

preventivo. 

Apoiar e aperfeiçoar as campanhas educativas em todas as escolas municipais, 

particulares, estaduais, de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, 

objetivando a melhora da qualidade de vida da família francana. 

Apoiar todas as entidades do município que realizam um brilhante trabalho 

perante a população na área da saúde. 

Apoiar a Santa Casa, Hospital do Câncer, Hospital do Coração, Hospital Allan 

Kardec,Hemocentro,Pronto Socorro Infantil, Casa do Diabético,  Ame ( 

ambulatório médico de especialidades),e outros setores da saúde. 

Melhorar o atendimento dos Prontos Socorros, UPAs, Ubs,Nubs. 

Criar o programa Banco dos Especiais, apoiando a população que necessita de 

cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchão casca de ovo, muletas, bengalas, 

andadores. 

Aumentar a participação da população em geral na prática de atividades físicas, 

voltadas para a saúde e qualidade de vida das pessoas, observando e 



acompanhando todas  as faixas etárias e gêneros. Estabelecendo um 

acompanhamento mais próximo das crianças e idosos. 

Concretizar a luta para instalação e construção da rede de reabilitação Lucy 

Montoro. 

Realizar uma ampla discussão sobre os programas bem avaliados da prefeitura 

melhorando e aperfeiçoando os atendimentos e fortalecendo as parcerias com 

o Ministério da Saúde e com o Governo do Estado. 

Esporte e Lazer 

Apoiar e estimular a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e 

particulares. 

Melhorar as condições de prática de esporte, nos parques, praças e academias 

ao ar livre. 

Instalar mais academias ao ar livre nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste. 

Construção de pista de skate no complexo Poliesportivo. 

Implantar pista emborrachada de caminhada e corrida no complexo 

Poliesportivo. 

Melhorar as condições dos vestiários e campos de chacrobol e varzeano das 

regiões Norte, Sul, Leste, Oeste. 

Construir campos de chacrobol com gramas sintéticas, nas regiões Norte, Sul, 

Leste, Oeste. 

Melhorar as condições das quadras e construir novas quadras poliesportivas nas 

regiões Norte, Sul, Leste, Oeste. 

Viabilizar estudo para a construção de quadra poliesportiva, dentro do Parque 

de Exposição Fernando Costa. 

Melhorar as condições para prática esportiva e de lazer dentro do Parque 

Fernando Costa. 

Apoiar os atletas que representam a cidade em competições de várias 

modalidades. 



Apoiar o esporte amador, varzeano, e profissional, e todas modalidades 

esportivas da cidade. 

Melhorar e implantar novas aulas de práticas esportivas,nas regiões, Norte, Sul, 

Leste, Oeste. 

Criar o centro desportivo de integração de jovens atletas. 

Realizar uma ampla discussão sobre os programas bem avaliados da prefeitura, 

melhorando e aperfeiçoando os atendimentos e fortalecendo as parcerias com 

o governo estadual e federal. 

 

EDUCAÇÃO 

Construção de novas creches nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste. 

Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens 

francanos,fortalecendo o aprendizado e as relações comunitárias. 

Apoiar os cursos existentes e lutar para instalação de novos cursos técnicos, 

profissionalizantes e de ensino superior. 

Apoiar e melhorar o EJA- educação de jovens e adolescentes, cursinhos 

populares,entre outros. 

Aplicar os recursos do Fundeb, de forma justa e correta. 

Melhorar a parceria do Município junto ao Ministério da Educação. 

Viabilizar estudo e ampla discussão sobre a possibilidade da implantação do 

plano de carreira para os profissionais da educação. 

Adequar e unificar o sistema de aprendizagem. 

Cumprir a demanda de profissionais nas unidades escolares. 

Criar a Universidade Municipal, aumentando o número de cursos para a 

população. 



 Realizar uma ampla discussão sobre os programas bem avaliados da prefeitura, 

melhorando e aperfeiçoando os atendimentos e fortalecendo as parcerias com 

o governo estadual e federal. 

 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Apoiar o restaurante popular Bom Prato (almoço a R$ 1,00) e viabilizar estudos 

para implantação de um novo restaurante na nossa cidade. 

Ampliar as parcerias com o governo estadual e federal. 

Apoiar todas as entidades assistenciais que realizam um brilhante trabalho, 

destacando a AEAF, Associação das creches, APAE, entre outras. 

Articular políticas da prefeitura na área da saúde, educação, cultura, lazer, 

assistência social, para um atendimento especializado a população em especial 

aos idosos. 

Apoiar e estimular a economia solidária, através das cooperativas para reciclar 

material coletado. 

Apoiar os conselhos municipais do município, através de espaço físico adequado 

com estrutura básica para aperfeiçoar o trabalho. 

Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avaliação da política 

pública de assistência social. 

Respeitar a diversidade humana no que se refere a gênero, raça, etnia, cor, 

combatendo toda forma de discriminação, adotando um conjunto de ações 

afirmativas no âmbito do poder público municipal. 

Prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais. 

Realizar uma ampla discussão sobre os programas bem avaliados da prefeitura 

melhorando e aperfeiçoando os atendimentos e fortalecendo a parceria com o 

governo estadual e federal. 

Turismo 

Transformar Franca numa cidade de excelência no turismo de negócios. 



Viabilizar estudos para criação do centro de eventos para realização de eventos 

anuais, como a feira do café, do sapato, basquetebol, entre outras. 

Transformar Franca numa cidade turística acessível, sendo o centro do turismo 

em nossa região. 

Apoiar projetos que possam alavancar o turismo na cidade, gerando novos 

empregos. 

Realizar uma ampla discussão sobre os programas bem avaliados da prefeitura, 

melhorando e aperfeiçoando os atendimentos e fortalecendo as parcerias com 

o governo estadual e federal. 

Trânsito e Mobilidade Urbana 

Realizar campanhas educativas nas escolas e nos bairros de nossa cidade. 

Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria de engenharia 

de trânsito, para melhorar as sinalizações, diminuição dos acidentes e 

congestionamentos em nossa cidade. 

Realizar um estudo técnico para diminuir o congestionamento nos horários de 

pico, nas regiões do Centro, Leporace, São Sebastião, Adhemar de Barros, 

Aeroporto, Major Nicácio, Avenida Champagnat, Avenida Dr.Ismael Alonso y 

Alonso, Distrito Industrial,e nas demais localidades da cidade. 

Fazer um estudo para liberação das vagas no centro da cidade. 

Construir novas ciclovias na cidade de Franca. 

Construir rampas de acessos nas praças, parques, e órgãos públicos para os 

usuários de cadeira de rodas. 

Aprimorar os pontos de ônibus e construção de novos  pontos de ônibus com 

estruturas visando melhorar a qualidade de vida do cidadão. 

Criar os centros de apoios aos, mototaxistas, ciclistas,taxistas, nos principais 

pontos das regiões Norte, Sul, Leste, Oeste. 

Criar um departamento específico para cuidar das questões de acessibilidade e 

mobilidade urbana na nossa cidade. 



Fiscalizar o transporte público, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

dos usuários. 

Construção do centro de treinamentos das auto escolas de Franca, com 

estrutura física ( banheiros, cozinha,entre outras) adequada visando a melhora 

na qualidade de vida da população e dos funcionários. 

Recapeamentos nas ruas da cidade de Franca. 

 

 

Habitação 

Construção de novas casas populares para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas necessitadas. 

Realizar parcerias com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, 

governo estadual e com o Ministério das cidades, do governo federal. 

Cultura 

Investir os recursos destinados á cultura de forma justa e correta, apoiando os 

artistas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

Construir com os francanos, um Projeto Municipal de Cultura visando garantir o 

desenvolvimento cultural consistente e continuado para a população. 

Apoiar os eventos religiosos, como Hallel, COMADEF,Marcha para Jesus, Festa 

da Integração, Jornada Mundial da Juventude, entre outros. 

Apoiar os artistas de nossa cidade. 

Construção do teatro de arena para apresentações dos grupos de danças e 

artistas de nossa cidade e toda região. 

Apoiar os grupos de danças, capoeira, folia de réis, afrodança, hip-hop, funk, 

zumba, escolas de samba, fanfarras, entre outras. 



Criar o instituto da arte e da cultura do município de Franca, preparando e 

apoiando os artistas e profissionais ligados á cultura para realização de um 

trabalho social nas escolas e bairros de nossa cidade. 

Articular uma rede de arte e cultura na cidade de Franca, com a criação de 

novos espaços culturais nos bairros e fomentar a produção e o consumo de 

bens culturais em toda cidade. 

Realizar uma ampla discussão sobre os programas bem avaliados da prefeitura, 

melhorando e aperfeiçoando os atendimentos e fortalecendo as parcerias com 

o governo estadual e federal. 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EMPREGO 

Apoiar e fortalecer as empresas, fábricas e indústrias do setor calçadista, 

visando manter e aumentar a geração de empregos, e melhorando a economia 

da cidade. 

Contribuir para a criação de micro empresas e microempreendedores 

individuais, com o objetivo de manter e aumentar a geração de empregos. 

Apoiar as fábricas de lingerie, bancas de preparação corte e pesponto, para que 

possam manter e aumentar a geração de empregos em nossa cidade. 

Apoiar o comércio da nossa cidade através dos setores que ajudam na geração 

de empregos em nossa cidade. 

Apoiar e estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos 

solidários e aperfeiçoar as cooperativas da nossa cidade. 

Colocar Franca no patamar das principais cidades inovadoras e criativas do 

Brasil, através de incentivos e instrumentos de fomento apropriados. 

Incentivar as empresas existentes em nossa cidade e apoiar a instalação de 

novas empresas, visando aumentar a geração de empregos para a população. 

Segurança Pública 

Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques da cidade. 



Apoiar a Guarda Municipal, apoiando com estrutura básica e adequada para o 

seu trabalho. 

Engajar e apoiar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança 

envolvendo crianças e adolescentes. 

Realizar um estudo para viabilizar a volta do Proerd  para as escolas municipais. 

Aperfeiçoar e ampliar a instalação de câmeras de monitoramentos na cidade. 

Realizar campanhas educativas nas escolas e bairros da cidade. 

Incentivar as crianças e adolescentes a praticarem atividades esportivas e 

culturais no contra turno das aulas. 

Gestão e Planejamento Público 

O eixo principal da administração é o cidadão, vamos praticar uma gestão 

democrática, participativa e transparente, apoiando os servidores públicos e 

demais classes. 

 Criar a Secretária de Assuntos Avançados, visando melhorar a qualidade de vida 

das pessoas.  

Apoiar os centros comunitários da cidade. 

 Viabilizar estudos para instalação do Mercadão na cidade de Franca. 

Viabilizar estudo para instalação de rede wi-fi grátis para acesso a internet nos 

principais prédios públicos do município e equipamentos urbanos. 

Proteção dos Animais 

Viabilizar estudos para construção do Pronto Socorro dos animais. 

Apoiar as Ongs existentes em nossa cidade de proteção animal. 

Ampliar ações educativas junto às escolas e bairros de nossa cidade de modo 

efetivo. 

Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais por 

meio de programas permanentes e continuados de castração (esterilização 

cirúrgica) de cães e gatos. 



Meio Ambiente 

Fiscalizar as coletas de lixo para manter uma cidade limpa. 

Realizar campanhas educativas nas escolas e bairros para preservação da 

natureza. 

Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais 

desprovidas. 

Realizar uma ampla discussão sobre os programas bem avaliados da prefeitura, 

melhorando e aperfeiçoando os atendimentos e fortalecendo as parcerias com 

o governo estadual e federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


