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PROPOSTAS PLANO DE GOVERNO 2017-2020 

 

EDUCAÇÃO 

 

- Plano de carreira. 

- Valorização dos profissionais de educação. 

- Adequação dos espaços escolares. 

- 100% de vagas em creches para quem precisa. 

- Profissionalização do ensino médio. 

- Ampliar a inclusão do aluno como treinee em empresas. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

e do Ministério da Educação. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

- Informatização do integrada dos serviços. 

- Aprimoramento contínuo dos servidores. 

- Ampliar a atividade a atividade de penetração nas universidades. 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

- Incentivar a implantação de um complexo de comunicação, onde veículos de 

comunicação possam trabalhar em conjunto com a própria Prefeitura. 

- Melhoria no portal da prefeitura tornando o site oficial do Município mais interativo, 

possibilitando aos munícipes ter acesso a serviços virtualmente. 

 

 

CULTURA 

 

- Garantir a participação do município do plano nacional de cultura, criando o sistema 

municipal de cultura. 

- Implementação dos projetos regulamentados pelo ministério da cultura, tendo como 

base as oficinas culturais. 

- Implementar programas de formação na área de cultura e garantir a participação das 

instâncias de articulação, pactuação e deliberação. 

- Revisão do funcionamento da FEAC. 

- Utilizar bairros e praças públicas para eventos, principalmente aos finais de semana. 

- Criação de espaços culturais nos bairros. 



- Estimular a parceria público/privada do segmento. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e 

do Ministério da Cultura. 

 

 

ESPORTE 

 

- Campeonatos interescolares. 

- Incentivar e garantir à prática de esportes nas escolas, sendo utilizado também como 

ferramenta de inclusão social. 

- Utilizar bairros e praças públicas para eventos, principalmente aos finais de semana. 

- Criação da lei de incentivo ao esporte com o objetivo de fortalecer e ampliar 

parcerias com associações e clubes e em conjunto a criação de bolsa atleta. 

- Garantir novos espaços esportivos, incentivando inclusive a prática de esportes 

radicais. 

- Criação de um programa de incentivo educação – esporte. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do 

Estado de São Paulo e do Ministério do Esporte. 

 

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

- Estimular a economia criativa. 

- Incentivar o interesse pelas ciências naturais com exposições, educação, pesquisa e 

capacitação. 

- Incentivar a pesquisa e difusão do conhecimento nas áreas de Paleontologia, 

Zoologia, Geologia, Conservação da natureza e outros. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 

 

JUVENTUDE 

 

- Ampliar os espaços de convivência, com condições a garantir a emancipação sócio-

econômica de juventude, utilizando inclusive espaços públicos ociosos. 

- Fortalecer e garantir mais autonomia, inclusive orçamentária para o órgão gestor de 

juventude e para o Conselho Municipal de Juventude, espaço de interlocução com as 

juventudes da cidade. 

- Garantir uma maior mobilidade das juventudes, com acesso a educação, cultura, 

esporte, lazer; fatores essenciais para a formação da sua cidadania. 



 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

- Ampliação dos centros comunitários para melhor atendimento à comunidade. 

- Manutenção e ampliação dos serviços à população em risco. 

- Fortalecer o papel da família, com a implementação dos Serviços de Convivência. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Assistência Social do Estado de 

São Paulo e do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

- Ampliação da política de acessibilidade (rampas, calçadas, transportes, etc). 

- Unidades de saúde totalmente acessíveis, com equipamentos adaptados, pessoal 

capacitado, indicadores, receitas e orientações médicas. 

- Adaptação dos Centros Esportivos para o ensino e prática de esportes adaptados, 

incentivo para a formação de para-atletas. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. 

 

 

HABITAÇÃO 

 

- Criação de um programa de habitação. 

- Criação do Programa de Assistência Técnica nas áreas que são objeto de 

regularização fundiária, possibilitando assim a regularização física dos imóveis e 

captação de recursos para as melhorias habitacionais. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo 

e do Ministério das Cidades. 

 

 

TURISMO 

 

- Estimular o turismo receptivo de negócios. 

- Promover o turismo cultural. 

- Fomentar a realização de ações e eventos ligados ao ecoturismo regional e turismo 

de negócios. 

- Criar e ampliar os cursos técnicos e superiores de Turismo. 



- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e 

do Ministério do Turismo. 

 

 

POLÍTICAS DE GÊNERO 

 

- Estímulo às políticas de gênero. 

- Incentivar a realização de atividade relacionada à saúde da mulher e direitos 

humanos com atendimento pelo serviço social, médico, psicológico e jurídico em locais 

humanizados. 

-Incentivar a capacitação profissional para mulheres de todas as idades para a geração 

de renda. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria Estadual de Políticas para as 

Mulheres e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. 

 

 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

 

- Recuperação e modernização do Centro da cidade e outro pontos de referência do 

varejo. 

- Buscar apoio das agências de incentivo do Estado de São Paulo. 

- Realizar parcerias com associações comerciais. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

- Estabelecer o gerenciamento regional. 

- Recapeamento permanente e ampliação de asfaltamento das vias públicas 

- Ampliar o serviço de zeladoria do município com capinagem, pintura e poda de 

arvores. 

 

 

SAÚDE 

 

- Ampliação do número de médicos. 

- Resgate da humanização da saúde. 

- Ampliação da cobertura de ativação da vigilância sanitária e da zoonose. 

- Contratação de médicos necessários para atendimento de emergência e prevenção. 



- Criação do serviço PRELAR (Prefeitura no Lar) para atendimento domiciliar de 

doentes crônicos e suporte pós-hospitalar. 

- Funcionamento de todas as unidades já construídas no primeiro ano de governo. 

- Modernização do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) com aumento no numero de 

especialistas e especialidades. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e 

do Ministério da Saúde. 

 

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE 

 

- Bilhete único 

- Melhora do sistema de transporte coletivo. 

- Novo planejamento e integração das linhas municipais. 

- Novas opções de transporte público. 

- Melhoria na acessibilidade de todo transporte público. 

- Implantação de GPS e Painel de horários nos pontos. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria Estadual de Logística e Transportes e 

do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

 

 

SEGURANÇA 

 

- Criação do JEPOM (Jovens em Exercício do Programa de Orientação Municipal). 

- Ampliação das atividades da Guarda Municipal. 

- Ampliação do sistema de vídeo/monitoramento. 

- Ampliar a parceria nos programas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo e do Ministério da Justça e Cidadania junto à Secretaria Nacional de 

Segurança Pública. 

 

 

 

 

 

 

Franca/SP, agosto de 2016. 


