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MEU PLANO PARA FRANCA 

 
 
 
 

Este plano de governo apresenta minhas principais propostas para 

Franca nos próximos quatros anos (201/2024). Sou empresária do ramo da 

cafeicultura, fui responsável pela criação e manutenção de diversos programas 

sociais ao longo das últimas duas décadas. Fui também secretária municipal 

de Desenvolvimento (2017/2018), cargo no qual atuei fortemente para 

implantar programas que pudessem trazer a Franca resultados econômicos, 

gerando mais renda e desenvolvimento. Entre esses programas, destacam-se 

a Famcafé, o Descubra Franca e a Impera. Além disso, ainda promovi a 

inovação e a modernização de projetos já existentes como o Franca Mais Moda 

e a Expoagro. 

 

Nos últimos anos, fiz questão de manter inúmeros diálogos com todos os 

segmentos da sociedade francana (servidores municipais, empresários, 

industriais, produtores rurais, entidades civis, entidades de classe, associações 

de bairros, centros comunitários, sindicatos e a população em geral) para que 

eu pudesse conhecer melhor os anseios da população e suas necessidades 

mais urgentes. Todos presentes neste plano de governo em forma de 

programas e metas a serem realizados em curto, médio e longo prazo.  

 

Diante do cenário político-econômico quase imprevisível provocado pela 

pandemia do coronavírus que assola o mundo, seria uma irresponsabilidade 

fazer promessas. O momento é de revisão e prudência.  

 

Apenas com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração 

de todos, o município de Franca voltará a crescer, atrairá investimentos com 
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geração de renda, fazendo com que a qualidade de vida de sua população 

corresponda aos anseios de todos que aqui vivem e que desejam para Franca 

dias melhores e mais felizes. 

 

 

 

 

 

Flávia Lancha 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

Nossa missão: cuidar bem de Franca e do seu povo 

 

 

Nosso plano de governo tem como base principal o cuidado com o cidadão, 

em especial o mais carente.  

Mais do que apenas sugestão de propostas, este plano é pautado por ações 

definidas a partir de evidências e do entendimento da real situação em que se 

encontra nosso município. Nele, estão definidas as prioridades e as melhores 

estratégias para fazermos com que Franca volte a ser forte.  
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COMPROMISSO 

Nosso grande desafio é construir uma nova Franca forte 

e bem cuidada 

Não faremos promessas. Mas assumiremos o compromisso de construir 

uma nova Franca. Para isso, queremos: 

- Repactuar a relação da Prefeitura Municipal com a população. 

Aproximando os serviços públicos municipais daqueles que mais necessitam, 

ampliando a oferta de serviço e estreitando a parceira com os cidadãos e as 

entidades.  

- Humanizar o atendimento prestado aos francanos, assegurando o 

cumprimento de seus direitos e oferecendo serviços dignos e de qualidade para 

todos. 

- Modernizar os serviços oferecidos aos cidadãos, com a adoção de 

programas que facilitem e agilizem a vida dos francanos.  

- Valorizar os bairros, criando um canal direto com a população para que 

todos tenham voz e possam participar ativamente da administração da cidade 

e das decisões municipais que afetam suas rotinas.  
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- Criar uma Franca de oportunidades, capaz de realizar os sonhos de quem 

nasceu aqui e de quem escolheu nossa cidade como lar. Uma Franca moderna 

que nos encha de orgulho e sirva como modelo de administração pública 

eficiente. Uma Franca forte, que consiga enfrentar seus desafios mais difíceis 

e sair vencedora. Uma Franca unida em que todos tenham como principal meta 

o bem-estar comum. 
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DIRETRIZES  

Nosso objetivo é implantar uma nova forma de fazer 
gestão pública  
 

 
 

Para que possamos alcançar nossos objetos e tornar nossos 

compromissos uma realidade, dividimos nosso plano de governo em três 

grandes eixos:  

 
 
 

Uma gestão humana 

 

Neste eixo, nosso foco são os serviços públicos e os direitos sociais que 

estão sob responsabilidade do poder público. Todo francano tem o direito a ser 

bem atendido. Ele merece a atenção da administração municipal. Merece ter 

acesso aos ensinos infantil e fundamental, a consultas e tratamento médico de 

qualidade, a ajuda da assistência social, a oportunidades de emprego e 

geração de renda.  

Precisamos cuidar melhor dos nossos idosos, oferecer caminhos para 

que nossos portadores de necessidades especiais possam ter uma vida digna 

e sem discriminação. Nossas mulheres e crianças merecem um olhar especial. 

Nossos jovens precisam ter a chance de um futuro melhor e mais digno. 

 
 

Uma gestão dinâmica  
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Para se recuperar da crise que se abateu sobre a cidade, Franca precisa 

de ações que estimulem a economia, que melhorem a infraestrutura 

possibilitando a fluidez urbana e a sustentabilidade. 

 

São temas neste eixo abordados: a requalificação de espaços públicos, 

zeladoria urbana, transporte e mobilidade, atração de investimentos, 

empreendedorismo, cultura e turismo, recursos hídricos, saneamento e coleta 

seletiva, entre outros. 

 

Uma gestão transparente 

 

Por fim, temos este eixo que é voltado especificamente ao 

aperfeiçoamento institucional e aos mecanismos de promoção da participação 

popular na administração municipal.  

Aqui estão temas como planejamento e contas públicas, controle, 

corregedoria e transparência, descentralização, novas tecnologias e gestão de 

processos, atendimento ao cidadão e avaliação de serviços, entre outros. 
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AÇÃO SOCIAL 

 

Quando falamos em uma gestão voltada para o cuidado com as pessoas, o 

desenvolvimento social ganha enorme importância.  

Franca se tornou um centro urbano de referência no Norte paulista e, como 

tal, começa a apresentar problemas típicos dos grandes centros, como o 

aumento do número de pessoas em situação de rua, o crescimento da 

vulnerabilidade social, da violência, etc.  

Não podemos permitir que nossa cidade se perca. Pensando nisso, temos 

algumas propostas para buscar primeiro entender melhor a situação de 

Franca.  

Há muito não se tem um estudo social aprofundado sobre a cidade. São 

escassos os dados confiáveis a respeito da condição e dos problemas na 

área social. 

Então, nosso primeiro passo será a elaboração de um estudo sobre as 

famílias em situação vulnerável em Franca. Quantas são? Onde estão? Em 

que condições vivem? O que precisam? O que desejam?  

Com base nestes dados, será possível traçar prioridades a serem atacadas 

por ação direta do poder público municipal.  

Mesmo sem ainda ter esses dados em mãos, já delineamos algumas 

ações, entre elas:  

- implementar atividades socioeducativas (em parceria com a iniciativa 

privada) em espaço abertos para crianças e adolescentes.  

- Reestruturar os Centros Comunitários para que sirvam de ponto de 

referência para o oferecimento de serviços públicos, transformando-os em 

Centros de Atendimento, para diversos públicos como crianças, adolescentes 

com cursos em contraturno, mulheres e idosos.  
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- Ampliar a rede de serviços de apoio voltados às crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade (atendimento social e psicológico)  

- Ampliar o número de Centros de Referência em Asssitência Social e 

integrá-los a outras pastas como a Saúde e a Educação para o 

desenvolvimento de atendimento e programas multidisciplinares.  

- Revisar e atualizar o CAD (Cadastro Único) que serve de base para 

inserção de famílias nos Programas Sociais) e aplicação de suas normas 

- Ampliar a parceria com as instituições sociais e filantrópicas que acolhem 

permanentemente os idosos, que atendem crianças, adolescentes e mulheres 

em situação de vulnerabilidade.  

- Implantar um programa de ação integrada para o tratamento e acolhimento 

das pessoas em situação de rua  

- Desenvolver programas de combate ao uso de drogas entre jovens e 

crianças  

- Ampliar os convênios com os governos estadual e federal para o 

atendimento em Franca. Um exemplo é o Bom Prato, que pode ser ampliado e 

contar com mais uma unidade em Franca. 

EDUCAÇÃO 

 

A educação é um dos pilares do nosso plano de governo. Todo o 

cuidado com as pessoas nasce da boa qualidade do ensino. Educar é formar 

cidadãos preparados para o mundo, para os desafios da vida e para fazerem 

a diferença. 

Na educação, nosso trabalho estará voltado a fazer de Franca um 

modelo de gestão pública. Queremos transformar nossa cidade na capital da 

1ª infância do interior paulista.  

E para isso, definimos algumas metas a serem alcançadas:  
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- Queremos promover a expansão da Educação Infantil, com a 

ampliação de vagas em creches.  

- Implantaremos a Educação Integral na rede municipal de ensino, pelo 

menos uma unidade em cada região da cidade.   

- Investiremos na Formação dos profissionais da Educação e no 

desenvolvimento de Projetos Pedagógicos Inovadores, que contem com a 

tecnologia (acesso à internet com qualidade) como instrumento de ensino 

- Criaremos um programa para prestar atendimento aos alunos que 

precisam de uma atenção maior. O programa será focado nas necessidades 

físicas, comportamentais e neurocognitivas dos alunos 

- Garantiremos a todas as escolas condições para a aplicação das 

metodologias pedagógicas, como espaços planejados, equipamentos e 

instrumentos modernos, ferramentas de ensino, etc.  

- Implantação do Programa “Professor aprende com Professor”, para 

troca de experiência e boas práticas entre os profissionais da rede municipal 

de ensino.  

- Instalaremos o programa “Pedagogia e Tecnologia” desenvolvido com 

a criação de uma divisão de Tecnologia e Informação Educacional 

- Faremos a elaboração de um Plano Municipal de Carreira, para os 

profissionais da educação. Nele incluída a questão da forma de escolha dos 

diretores de escolas, que passará a ser feita por concurso público ou 

concurso público misto com outra avaliação.  

- Fortaleceremos a integração entre as autarquias educacionais de nível 

superior (Faculdade de Direito e Uni-Facef), respeitando sua autonomia e 

promovendo com as mesmas parcerias com todos os setores da 

administração pública. 

 

JUVENTUDE 
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Os jovens em Franca estão há muito tempo esquecidos. Muitos se 

sentem desmotivados, não conseguem vagas para estudar, não têm emprego 

e até quando falamos em cultura e lazer as opções são escassas. Precisamos 

mudar esse cenário.  

Franca precisa oferecer oportunidade para quem quer crescer e se 

desenvolver aqui. Precisa valorizar melhor seus talentos juvenis. Olhar com 

mais atenção para as suas necessidades.  

Foi pensando nisso que estabelecemos, em nosso plano de governo, 

alguns objetivos voltados especificamente para o público jovem. São eles: 

- Criar programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral, com 

atividades culturais, esporte e profissionalização. 

- Instituir o Projeto Jepom – Jovens no Exercício do Programa de 

Orientação Municipal, que visa oferecer aos jovens com 18 anos opções de 

emprego e participação social. 

- Implementar um programa que incentive a contratação de jovens em seu 

primeiro emprego, que os apoie na hora de decidir qual profissão seguir, que 

ainda ofereça orientação para a elaboração de currículo e participação em 

entrevistas de emprego.   

- Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de 

deficiência, promovendo cursos de educação profissional, conscientização da 

população em relação as leis de apoio as pessoas portadoras de deficiência, 

ampliando a acessibilidade, e promovendo atividades culturais e esportivas 

especificas a esta parcela da juventude. 

- Criar o programa Jovem Voluntário, com o envolvimento direto de jovens 

em projetos e atividades nas áreas de saúde, educação, cultura, esportes, meio 

ambiente, sustentabilidade, cidadania e conscientização política. 

- Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, 

seminários, e manifestações, representando as diversas identidades de 
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juventudes, e fazendo com que o jovem francano tenha a oportunidade de 

mostrar trabalhos, projetos, iniciativas de atuação e protagonismo juvenil. 
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MULHERES 
 
 

Como mulher, sei o quanto é difícil para muitas de nós cuidar da casa, da 

família e ainda trabalhar. Hoje as mulheres são maioria na população de Franca 

e precisam de atenção, especialmente na área da saúde, em que vêm sofrendo 

com a falta de médicos ginecologistas e dificuldades para a realização de 

exames.  

Garantir à mulher acesso aos serviços municipais com rapidez e respeito 

também é uma prioridade.  

Outra preocupação nossa quando falamos em mulheres é a crescente 

violência que nós ainda sofremos. Precisamos mudar esse cenário. 

Conscientizar a todos dos efeitos que a violência traz não apenas à mulher, 

mas a todos que a cercam.  

Em nosso plano de governo, decidimos que será de suma importância a 

criação de uma Divisão Especial de Políticas para Mulheres, como instrumento 

de fortalecimento da institucionalidade das políticas públicas, alinhada aos 

avanços empreendidos pelos governos federal e estadual nesta área. 

Além disso, pretendemos:  

 - Desenvolver políticas de valorização ao empreendedorismo feminino – 

“Empreendedora Francana”– com incentivos e apoio para as mulheres 

interessadas em criar seu próprio negócio.  

- Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher como fórum representativo, 

fiscalizador, propositivo de programas e políticas para mulheres. 

- Ampliar e fortalecer a rede de apoio à mulher vítimizada, com o aumento 

de vagas na Casa da Mulher e a ampliação dos serviços oferecidos à elas em 

parceria com o governo do Estado junto ao Centro de Referência da Mulher.  
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- Garantir o enfretamento à violência contra as mulheres por meio da criação 

e ampliação de Centros de Referência e Atendimento, com assistência jurídica, 

psicológica e de saúde, bem como de delegacias da mulher e casas abrigo. 

- Realizar mutirão de consultas com ginecologistas para diminuir o número 

de mulheres que hoje aguardam atendimento, priorizando aquelas que 

estiverem grávidas e necessitem do acompanhamento pré-natal.  

- Implantar, fortalecer e ampliar os programas de atendimento à saúde da 

mulher em todas as fases da sua vida: jovem, trabalhadora, mãe e idosa. 

 

TERCEIRA IDADE 

 

A população idosa (com 60 anos ou mais) em Franca é a que registra o 

maior índice de crescimento. Hoje mais de 24% das pessoas que vivem em 

Franca são idosas e precisam de um cuidado especial para que tenham 

dignidade e uma condição de vida adequada.  

Em nosso plano de governo, os idosos são mais uma parcela da 

população que receberá atenção da administração e contará com a criação e 

ampliação de serviços especializados.  

Para isso, temos como meta de governo: 

   - Criar políticas públicas municipais que integrem as áreas de 

educação, saúde, ação social, cultura e lazer para atendimento especializado 

aos idosos. 

- Implantar um programa que promova a integração e a troca de 

experiências entre os idosos e a população mais jovem, abrindo espaço 

para o debate de vivências e dificuldades. E também possa conscientizar 

os mais novos sobre a necessidade do respeito ao idoso.  



 
 

 
JUNTOS PARA CUIDAR DE FRANCA. 

- Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de 

violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação 

de rua. 

- Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade 

física voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as 

faixas etárias e gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo 

aos idosos. 

- Ampliar a oferta de espaços e instalações para atividades físicas na 

cidade, empresas e clubes. Bem como nos Centros Comunitários e 

Associações de Bairro. Nas áreas públicas, estabelecer um 

acompanhamento mais próximo, com orientação de profissionais. Com 

aulas de dança, modalidades esportivas, etc. 

- Ampliar o número de CCIs (Centro de Convivência do Idoso) com a 

criação de outras unidades na Zona Leste e Zona Oeste. 

- Ampliar os Centros Dia que prestam atenção e acompanhamento a 

idosos 

- Promover programas que incentive os idosos a se manterem ativos 

física e mentalmente.  

- Proporcionar aos idosos um atendimento de saúde integrado, com a 

criação de estratégias que envolvam a saúde preventiva desenvolvida no 

Programa Estratégia da Família, a assistência social para intervenções 

quando necessárias, o esporte como medida de prevenção e cuidado.  

 

SAÚDE 

 

Impossível propormos uma gestão que cuide das pessoas e não 

pensarmos no atendimento de saúde de qualidade.  
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Há anos, a saúde pública municipal tem sido uma das áreas com maior 

numero de queixas por parte da população. Falta de médicos, dificuldades no 

agendamento de consultas com especialistas, espera para a realização de 

cirurgias eletivas, falta de medicamentos e cuidados básicos. Unidades 

Básicas de Saúde sucateadas e sem recursos, atrasos na realização de 

exames. Problemas nesta área não faltam.  

Acreditamos que um primeiro passo para melhorar o atendimento é 

priorizar a atenção básica, o atendimento primário da população.  

Para isso, defendemos a medicina preventiva praticada por meio do 

Programa Estratégia de Saúde da Família, em que os profissionais fazem 

visitas periódicas aos pacientes e realizam todo o acompanhamento do 

quadro clínico.  

Outro ponto importante é garantir à população acesso aos serviços 

médicos. Atualmente um dos grandes problemas é a falta de médicos 

ginecologistas na rede, que pode ser resolvida com parcerias junto às duas 

universidades locais que oferecem cursos de medicina e também junto aos 

hospitais e clínicas particulares.  

Além dos itens já citados, na área de Saúde ainda temos como meta: 

-  Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política de atenção básica e da especializada. 

- Realizar mutirões periódicos para cirurgias eletivas. 

- Melhorar a distribuição de medicamentos pela rede municipal, tornando 

mais ágil e efetiva. 

- Realizar uma gestão da saúde com resolutividade, mais eficiências, 

reestruturação do modelo de gestão, recuperando a credibilidade e respeito 

junto aos usuários. 

- Reestruturar o sistema de informática da Secretaria da Saúde. 
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- Instituir Câmara Técnica entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e 

os hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que atentem o Sistema Único de 

Saúde (SUS) no município, com o objetivo de fortalecer a parceria e ampliação 

de leitos hospitalares que tem ficado muito aquém do necessário. 

 - Discutir o atendimento público de saúde com todos os municípios da 

região que tenham Franca como referência, pois o trabalho em conjunto 

possibilita a expansão de serviços de média complexidade, com fortalecimento 

da Atenção Básica resolutiva local, Consórcio Intermunicipal de saúde. 

- Gestão democrática e participativa na saúde, articulando com a sociedade 

civil e fortalecendo Conselho Municipal de Saúde. 

- Fortalecer o programa de atendimento aos dependentes e família de álcool 

e de outras drogas, que envolva atenção na área da saúde, e educação, 

formação educacional, assistência jurídica e parcerias com o Terceiro Setor 

como as Comunidades Terapêuticas. 

 

Ainda na área de saúde, também pretendemos dar atenção ao cuidado com 

os animais. Neste quesito, queremos: 

- Fortalecer o Centro de Controle de Zoonose (CCZ). 

- Criar centros de castração humanitárias aos animais. (com parcerias e 

licitação para castração) 

- Equipe para retirada de vias públicas animais de grande porte 

abandonados. 

-Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e 

recolhidos. 

- Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos 

animais. (Escolas, Centros Comunitários e Associações de Bairros). 

- Apoio as campanhas de vacinação 

- Apoio as ONGs que trabalham com os animais. 

- Reestruturar o canil municipal. 
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CULTURA 

 

A área cultural em Franca tem muito a ser feito. Podemos construir uma 

nova realidade, valorizando os talentos locais. Dando aos artistas francanos 

mais visibilidade e oportunidade.  

Precisamos despertar a população para as diversas expressões artísticas, 

para as nossas tradições culturais e para a nossa história.  

Para isso, em nosso plano de governo,  

 - Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com 

qualidade, revendo o papel e função dos órgãos gestores, o modo de 

elaboração e execução das políticas culturais, num novo cenário que engloba 

um Sistema Municipal de Cultura e um Plano Municipal de Cultura. 

- Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que 

contemple o fazer cultural – quem faz, a produção cultural, espaços culturais, 

eventos, economia cultural, etc. este ‘mapa da cultura’ vão facilitar o 

aperfeiçoamento das parcerias, das politicas e da gestão públicas. 

- Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços 

culturais nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens culturais em 

toda a cidade. 

- Criar uma agenda cultural fixa, que conte com pelo menos um evento 

cultural gratuito, no mínimo, para a população aos finais de semana, criação de 

um app da Agenda Cultural, com acesso gratuito. 

-  Implantar o Calçadão Cultural no centro da cidade, um espaço dedicado 

exclusivamente à cultura e aos artistas locais, com acesso gratuito à população  

- Difusão da cultura local, com apresentações, circulações pelos bairros dos 

espetáculos feitos por grupos locais de teatro, dança e música. 
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- Recuperar e aprimorar a realização de festas populares, fortalecendo e 

apoiando as festas populares. Mapear a cultura local das festividades. 

(Carnaval, Cavalhadas, parada LGBTQIA+ e outros).  

- Fomentar a profissionalização de arrecadação de recursos para esses 

eventos, pois entendemos que a prefeitura dará apoio logístico e trabalhará 

para a transformação desses eventos de uma forma profissional organizando 

para que possam arrecadar os recursos durante o ano para realização dos 

mesmos. 

- Restaurar, reformar e revitalizar os equipamentos culturais e permitir que 

os artistas e comunidade usufruam desses espaços. 

 

ESPORTE E LAZER 

 

O esporte é importante na formação de cidadãos e para estimularmos 

as pessoas a se desafiarem, a lutarem para vencer seus medos e limites. Por 

isso, precisamos estruturar melhor a gestão do esporte no município e seus 

programas.  

Para isso, temos como objetivo: 

- Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham 

expertise e possibilidades de promover atividades esportivas e de lazer em 

nosso município. 

- Incentivar os talentos locais bem como o desenvolvimento de novos 

talentos nas diversas áreas esporte. 

- Promover campeonatos esportivos nas mais diversas modalidades 

- Promover parcerias com os Centros Comunitários e Associações de 

Bairro para oferecer aulas de dança e modalidades esportivos 

- Utilizar espaços públicos para o desenvolvimento de aulas esporte e 

lazer coletivos. 
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- Promover orientações sobre saúde e atividades físicas. 

- Fortalecer nos bairros com escolinhas de futsal, basquete, vôlei 

masculino e feminino, natação, xadrez e outros. 

- Estimular a iniciação esportivo nas escolas municipais, estaduais e 

privadas. 

- Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas com forte articulação com o 

governo federal. Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes e 

organizações como o SESI e SESC.  

- Promover uma equipe multidisciplinar de técnicos esportivos, árbritos, 

psicólogos, fisioterapeutas, médicos e demais profissionais. 

- Melhorar as condições de práticas de esportes nos parques, praças e 

academias ao ar livre, em parceria com as faculdades de educação física. 

 

OBRAS E MEIO AMBIENTE 

Quando falamos em uma cidade bem cuidada, a zeladoria urbana, com 

a manutenção correta dos espaços públicos são a tradução mais efetiva 

desse cuidado.  

Uma das maiores responsabilidades da Secretaria de Obras e Meio 

Ambiente é justamente a manutenção da cidade, com cuidados relativos à 

limpeza urbana, pavimentação, pintura e sinalização, limpeza de bocas-de-

lobo.  

Para termos uma cidade bem cuidada, em nosso plano de governo, 

estamos incluindo ações como: 

-  Reestruturação da gestão da Secretaria Municipal de Obras e Meio 

Ambiente 

-  Instalação e renovação da iluminação pública no município. 

 - Recuperação de vias e espaços urbanos. 
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- Revitalização de praças e jardins do Município. 

- Campanhas para combater o vandalismo  

- Manutenção dos prédios públicos  

- Levantamento e estudo sobre a operalização dos aterros sanitário e 

industrial 

- Revisão do contrato de coleta de lixo  

 

Em relação, aos cuidados com o meio ambiente, também precisamos 

estimular as pessoas a se preocuparem em cuidar dos espaços em que 

vivem. Para isso, nosso plano é: 

- Promover companhas para o uso racional dos recursos hídricos; 

- Estimular a conservação dos espaços verdes na cidade, pelas escolas 

e empresas. 

- Conservar e recuperar a cobertura vegetal do município. 

- Recuperar e preservar os mananciais do município. 

- Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água. 

- Mobilizar a iniciativa privada e a sociedade civil para a recuperação de 

áreas degradadas e nascentes. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Para termos uma gestão eficiente e capaz de oferecer serviços de 

qualidade, é essencial que modernizemos a administração da estrutura da 

Prefeitura. Uma das nossas prioridades será realizar um profundo estudo 

sobre a atual organização dos serviços e dos servidores hoje existente na 

Prefeitura, para avaliar possíveis necessidades de readequações tendo em 

vista a demanda pelos serviços públicos.  
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É essencial promovermos também a adoção de novas tecnologias no 

desempenho das funções municipais, ganhando agilidade e diminuindo 

custos.  

Além disso, precisaremos fazer uma verdadeira reforma administrativa 

para a regularização de cargos e funções dentro da administração municipal. 

Para melhorar a oferta de serviços e aproveitar melhor os recursos 

oferecidos pela máquina pública municipal, nosso plano de governo prevê:  

 

- Adotar metas e indicadores de desempenho por e para as secretarias 

municipais 

- Otimizar os processos administrativos. 

- Capacitar e treinar os servidores municipais. 

- Estudar e avaliar a realocação dos espaços usados pelos órgãos da 

prefeitura. (economia de alugueis ) 

- Valorizar os servidores públicos e rever o Plano de Cargos e Salários 

gradativamente. 

- Elaborar e desenvolver programas de atenção à saúde e segurança 

dos servidores. 

- Desenvolver as políticas e diretrizes que norteiam a gestão do corpo 

técnico administrativa das secretarias. 

- Trabalhar em conjunto com os servidores, ouvindo e discutindo com os 

mesmos maneiras de economizar e modernizar a administração. 

 

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO 

Planejar e analisar antes de tomar decisões ou fazer qualquer 

investimento é fundamental para uma gestão pública eficientes, de bons 

resultados e econômica.  
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A Secretaria de Planejamento Urbano é considerada hoje um gargalho. 

Muitos projetos de investimentos na cidade estão parados à espera da análise 

e autorização da Prefeitura. Precisamos mudar isso. Dar mais agilidade aos 

trâmites burocráticos que precisam ser reduzidos ao que for estritamente 

essencial. Temos que adotar formas mais modernas e eficazes no 

processamento das demandas.  

Além disso, temos que pensar nas obras que são necessárias na 

cidade, como a construção de pontes em bairros mais periféricos, 

manutenção das pontes nas marginais que sofrem com as constantes 

enchentes, melhorar a infraestrutura de Franca.  

Neste sentido, nosso plano de governo prevê: 

- Efetivar a transformação de Franca em uma ‘cidade inteligente’ com 

sistemas tecnológicos para a adoção de meios digitais para o oferecimento de 

serviços municipais de forma mais direta e simples à população.   

- Criação de um plano de enfrentamento das enchentes para a adoção 

de medidas a serem adotadas a curto, médio e longo prazo 

- Elaboração de um plano para o recapeamento das vias públicas da 

cidade, com o cronograma, previsão de investimento e áreas a serem 

priorizadas.  

- Elaboração de um projeto de lei que estimule a ocupação dos vazios 

urbanos 

- Criação de um colegiado nos moldes do GRAPROHAB para aprovação 

de projetos. GRAPROURB, que tenha prazos e metas 

- Formalização de convênios com conselhos de arquitetos e engenheiros 

para auxiliar na elaboração e análises de projetos, acelerando assim os 

processos administrativos e as respectivas aprovações.  

- Criação do Aprova Rápido, para empreendimentos populares 
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- Criar um conselho com empresários, profissionais técnicos e servidores 

públicos que possa analisar e sugerir constantes mudanças na legislação e nos 

procedimentos administrativos para que a Prefeitura e o serviço municipal 

acompanhe as inovações e as demandas do mercado.  

- Firmar parcerias com as universidades para a utilização de profissionais 

e de serviços  

- Elaboração de um projeto de lei que institua no município o Programa 

Habitacional Lotes Urbanizados 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Temos como um dos principais pilares de nosso plano de governo a 

reconstrução da economia de Franca, fortemente afetada pela pandemia do 

coronavírus.  

Acreditamos que o melhor programa social é o desenvolvimento 

econômico. Com emprego e renda, as famílias podem ter uma melhor 

qualidade de vida.  

Franca tem perdido muito sua força nos últimos anos. Precisamos 

recuperar nossa economia, a geração de novos empregos e empresas.  

Para conseguirmos vencer a crise, propomos:  

-  Incentivar e desenvolver o comércio local. Estimular a formação e empresas 

associativas de produção de bens ou serviços, com a realização de feiras 

regionais, com produtos produzidos aqui na cidade.  

- Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores, 

sistema S (SENAI, SESI, SENAC E SESC), entidades educacionais e 

Governos Estadual e Federal com o intuito de qualificar e requalificar os 

trabalhadores, especialmente nas novas profissões e tecnologias do futuro. 



 
 

 
JUNTOS PARA CUIDAR DE FRANCA. 

- Criação de um Núcleo de Tecnologia, que ofereça oportunidade para a 

abertura de empresas voltadas à tecnologia, desenvolvimento de talentos 

profissionais para a mesma área e implantação de programas de incentivo que 

promovam inovação e novas soluções.  

- Promover um estudo aprofundado sobre a economia da cidade pós-

pandemia. Apontando como se encontram os setores industrial, comercial, de 

serviços e agronegócio. Para que possamos elaborar programas de 

recuperação de empresas e estimulo a criação de novas empresas. 

- Fortalecer o olhar para possibilidades de negócios com todo o Sul de 

Minas, visto que somos a maior cidade da região, em outras palavras, virar o 

mapa e explorar intensamente a possibilidade de negócios com toda essa 

grande região. 

- Remodelar o espaço da antiga Francal criando um outlet para a venda 

de todos os produtos de Franca (calçados, lingerie, moletom e comida). 

- Estimular um modelo agroecológico de produção rural no município. 

Fomentar circuitos agroecológicos com a produção rural no município. 

- Criar programas que ofereçam apoio ao empreendedor francano e o 

auxilie a conseguir desenvolver seu negócio de forma sustentável.  

- Criar cursos rápidos de capacitação e aperfeiçoamento profissional 

que atendam a demanda do mercado e possibilitem oportunidades aos 

trabalhadores.  

- Revitalizar o Distrito Industrial 

- Revitalizar e remodelar os mercados populares 

- Revitalizar a Estação  

- Manter e ampliar o Forum Sustentável de Franca e implementar as 

sugestões elaboradas a partir das discussões e debates realizados durantes 

suas edições 

- Unificar as feiras do setor cafeeiro, ampliando sua abrangência e 

dando maior visibilidade ao setor  
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- Promover e melhor aproveitar as Indicações Geograficas do Café e do 

Calçado francano 

- Expandir a parceria com as universidades e as entidades de classe e 

de representação para a realização de estudos e programas que visem o 

desenvolvimento da economia francana.  

- Transformar Franca numa cidade de excelência no turismo de negócios. 

- Tirar do papel o Plano Diretor do Turismo  

- Criar a Rota do Café, para incentivar o turismo na cidade  

- Retomar a elaboração dos guias de turismo de Franca  

- Retomar o programa Descubra Franca  

- Criar rotas turística na cidade que sejam feitas por ônibus gratuitos aos 

finais de semana apresentando aos francanos e aos visitantes os pontos 

turísticos de Franca 

- Instituir um programa de incentivo ao turismo receptivo 

- Incluir Franca no programa de Município de Interesse Turístico do 

governo do Estado  

- Criar um comitê que possa trabalhar para buscar incentivos e 

caminhos para beneficiar Franca com investimentos tanto junto à iniciativa 

pública como à privada.  

 

TRÂNSITO E SEGURANÇA 

 

Quando falamos em uma gestão focada em pessoas, a proteção à vida ganha 

enorme importância. Mesmo não sendo competência municipal, a segurança 

pública é uma preocupação.  

É possível com boa vontade e parcerias também adotarmos medidas que 

ajudem a manter Franca e sua população segura. Nosso plano de governo 

prevê: 
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- Instalação do monitoramento eletrônico da cidade  

- Implantação de um programa de segurança rural para as propriedades da 

Zona Rural de Franca em parceria com a Policia Militar do Estado  

- Criar programas educacionais de combate à violência.  

- Reformular e reequipar a Guarda Civil Municipal 

Em relação ao trânsito, cujo número de acidentes e mortes vem subindo, 

propomos: 

- Melhorar a gestão e sinalização do trânsito na cidade, (mobilidade urbana). 

-  Ampliar o número de vagas no trânsito na cidade (Demanda real). 

-  Reorganizar os pontos de ônibus humanizando o uso do transporte coletivo. 

-  Revisão do contrato de transporte público da cidade  

- Estudo sobre a implantação de transporte alternativo  

-  Reforma e ampliação de ciclovias  

- Instituir o programa Virada no Trânsito para combater a violência no transito  

- Criar um núcleo de engenharia de trânsito para estudar soluções viáveis e 

rápidas para os pontos de maior tráfego de veículos  

- Planejar e estudar a implantação de novas lombofaixas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


