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FRANCO DA ROCHA MERECE MAIS! 
MAIS QUE CRESCIMENTO MERECE DESENVOLVIMENTO 
(A Nova Política requer novos conceitos e assumir novas atitudes)  

 

O Partido Liberal com o objetivo de atender à Legislação Eleitoral e de 
expressar os compromissos programáticos que fundamentam a sua 
constituição, apresenta as diretrizes e as principais propostas do candidato 
Pablo Cunha e sua vice Débora Preto para a administração municipal no 
período de 2021-2025. Suas propostas foram desenvolvidas a partir de 
experiências adquiridas ao longo de sua jornada como servidor público 
municipal, bem como, dos diversos diálogos com a população e profissionais 
do município de Franco da Rocha/SP. 

Nosso Plano de Governo está baseado nos fundamentos do 
Desenvolvimento Local e não só no crescimento econômico como vem 
acontecendo há décadas. 

Contudo não há dúvida que o crescimento econômico é um fator muito 
importante para o desenvolvimento. Mas não se deve esquecer que no 
crescimento a mudança é quantitativa e no desenvolvimento a mudança é 
qualitativa. Os dois estão intimamente ligados, mas não é a mesma coisa. 

Para desenvolver-se, precisamos estar pautados na sustentabilidade, ou 
seja, nas tomadas de decisões que impactam nas gerações futuras e não mais 
em ações imediatistas e eleitoreiras. 

Hoje para que haja o desenvolvimento gera-se a necessidade de 
sustentabilidade em todas as esferas: 

• Sustentabilidade social: equidade na distribuição de renda e 
diminuição das diferenças sociais; 

• Sustentabilidade econômica: compromisso de combate aos 
desperdícios e regularização do fluxo de investimentos públicos e 
privados; 

• Sustentabilidade ecológica: o uso dos recursos naturais deve ter o 
menor dano possível aos sistemas de manutenção à vida; 

• Sustentabilidade cultural: respeito às especificidades culturais e 
locais. 

Assim a noção de sustentabilidade abrange os aspectos físicos, 
biológicos, culturais e socioeconômicos e as bases de uma sociedade 
sustentável devem ser a promoção humana, a equidade social, o ambiente 
saudável e ecologicamente equilibrado. 

Neste documento encontram-se as sementes que tornarão possível fazer 
de Franco da Rocha um Município Desenvolvido. 
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PROSPOSTA DE GOVERNO 

 
 

• Governar com planejamento, objetividade, coerência, seriedade, eficácia e 
participação democrática, buscando a gestão pública de alto desempenho. 
 

• Implantar gestão profissional e competente pela adoção de modelos e 
melhores práticas em todos os setores de atuação do governo. 
 

• Aprimorar o uso de novas práticas e tecnologias em favor do aperfeiçoamento 
da gestão e da oferta de serviços públicos. 

 
• Estabelecer ética e responsabilidade social, buscando a igualdade social, 

priorizando os serviços e investimentos públicos nas áreas mais abandonadas 
e para a população menos favorecidas do Município.   
 

• Ampliar a oferta dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, garantindo 
que tenham o mesmo padrão de qualidade e de alcance a todas as regiões do 
Município. 
 

• Melhorar a gestão econômica, aumentando a captação de recursos do 
município por meio de parcerias com outros entes federados, com o terceiro 
setor e com o setor privado. 

 
• Promover maior integração entre o público e o privado, com transparência 

administrativa e fiscalização democrática sobre as ações da prefeitura e sobre 
o uso dos recursos públicos. 
 

• Exigir a implantação da infraestrutura adequada ao crescimento populacional, 
em especial na área de investimentos habitacionais, para atendimento de visão 
e planejamento de longo prazo. 
 

• Promover o desenvolvimento ostensivo da economia, de forma competitiva e 
sustentável, com incentivos ao comércio, à prestação de serviços e à produção 
local. 

 
• Incentivar e garantir o uso sustentável do patrimônio ambiental, cultural e 

histórico do Município, frente ao processo de desenvolvimento da cidade e com 
orientação voltada ao turismo regional.  
 

• Promover o bem comum por meio de políticas de inclusão, igualdade e de 
respeito à diversidade. 
 
 

 

 

 

Educação: 



4 
 

 
• Reduzir o déficit de vagas na educação de 0 a 3 anos, ampliando o 

atendimento à atual demanda de creche.  

• Ampliar o número de alunos da rede municipal na escola em tempo integral. 

• Adequar o número de alunos por sala de acordo com as orientações 
pedagógicas e legais. 

• Promover, na educação, o conhecimento científico, humanístico, artístico e 
tecnológico com vistas ao desenvolvimento de valores éticos e morais. 

• Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de 
segurança, meio ambiente, saúde, proteção animal, prevenção às drogas e 
trânsito, entre outras. 

• Instituir o programa Saúde nas Escolas, através da integração e articulação 
permanente entre Educação, Saúde e Assistência Social. 

• Instituir Centros Integrados de Educação, Esporte e Lazer com espaços de 
convivência e desenvolvimento de programas educativos, esportivos, turísticos, 
socioculturais e de lazer.  

• Adequar a educação inclusiva por meio de acessibilidade, equipamentos e 
formação específica para os profissionais da rede municipal de ensino, e 
reestruturar o Centro de Referência e Apoio à Educação Especial (CRAEE). 

• Elaborar junto às Equipes Pedagógicas um material didático de apoio, 
norteador da prática pedagógica, baseada nas necessidades locais, e com 
orientação de Assistentes Técnicos Pedagógicos, designados da Rede 
Municipal por meio da reestruturação da Oficina Pedagógica. 

• Estimular a inclusão digital para os alunos do ensino fundamental com o uso de 
novas tecnologias e das novas linguagens de comunicação, ofertando 
formação e treinamento aos professores. 

• Ampliar a instalação de bibliotecas e de quadras cobertas nas escolas de 
ensino fundamental. 

• Instituir um programa de Reforço Escolar com foco na redução do 
analfabetismo funcional e da defasagem na compatibilidade de idade e 
escolarização dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.  

• Desenvolver metodologias que possam assegurar uma evolução sustentável 
dos indicadores de desenvolvimento da educação básica, alcançando as metas 
definidas pelos MEC e no plano municipal de educação. 

• Diminuir significativamente o analfabetismo na população adulta, mobilizando e 
efetivando uma política de educação de jovens e adultos (EJA) que atenda a 
necessidade de demanda dessa faixa etária.  
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• Implantar Programa de Educação para o Trabalho, dirigido aos adolescentes 
com idade entre 14 e 17 anos, prioritariamente, estabelecendo parcerias que 
possibilitem o aumento da oferta de cursos profissionalizantes. 

• Estimular a expansão e a criação de novas escolas técnicas e de ensino 
superior. 

• Atualizar o Estatuto e plano de carreira do Magistério, visando à valorização 
dos seus profissionais.  

• Garantir o fornecimento de uniformes e materiais escolares, assegurando sua 
qualidade e prazos de entrega.  

 
• Implantar, de forma gradual, a aquisição de gêneros para a merenda escolar 

de fornecedores locais. 
 

• Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 

sociedade civil, fortalecendo os conselhos municipais e estimulando a 

participação das famílias no processo de educação dos alunos da Rede 

Municipal.  
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Esporte, Cultura e Lazer: 

• Estimular a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e 
privadas. 
 

• Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino e clubes 
regionais formadores, além de incentivar a criação de outros com 
modalidades diversas. 
 

• Implantar com efetividade o Projeto de “Passe Atleta”. 
 

• Melhorar as condições de prática desportiva nos parques, praças e 
academias ao ar livre, em parceria com as faculdades de educação física 
próximas à nossa Região.  
 

• Assegurar a construção e revitalização de academias ao ar livre. 
 

• Construir e adequar os centros esportivos por meio de reformas 
estruturais, além de adequá-los ao que tange a acessibilidade e inclusão. 
 

• Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive 
idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades 
físicas. 
 

• Estimular todas as práticas esportivas por todas as faixas etárias. 
 

• Integrar a atividade física com ações de saúde da família para grupos 
específicos e em consonância com suas necessidades de saúde. 
  

• Estimular a prática de esportes radicais construindo ou adequando áreas 
apropriadas a essas práticas desportivas. 
 

• Implantar projetos de prática para-esportiva no município. 
 

• Estimular a realização de jogos escolares municipais e intermunicipais. 
 

• Estimular e incentivar a participação de atletas do município em 
competições regionais, estaduais e nacionais. 
 

• Desenvolver e financiar projetos de iniciação desportiva, identificação de 
potencialidades atléticas e encaminhamento de atletas de destaque a 
centros de treinamento de alto rendimento. 
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• Destinar 1% do orçamento para investimento direto em cultura para 
garantir as condições financeiras de programas culturais consistentes e 
relevantes. 
 

• 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 rede social de integração entre grupos culturais e segmentos 
da juventude promovendo a acessibilidade à cultura ao público jovem, 
melhorando e possibilitando a identificação desses jovens com a 
produção cultural. 
 

• Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material, imaterial e 
natural, defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da 
nossa cidade.  
 

• Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas 
transversais de apoio e fomento cultural. 
 

• Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e áreas 
de risco social, considerando que Franco da Rocha concentra na região 
central o pouco de seus equipamentos culturais existentes.  
 

• Oferecer a população maior variedade e opções de entretenimento local. 
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Saúde: 

• Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, 
com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades 
de saúde. 
 

• Implantar o conceito de Saúde Preventiva articulada com as demais 
secretarias. 
 

• Articular com a Secretaria de Educação projetos de avaliação 
diagnóstica oftalmológica e odontológica nas escolas e de 
acompanhamento médico regular e periódico nas creches. 
 

• Implantar o “Programa Saúde da Mulher” com instalações específicas e 
diferenciadas para atendimento às usuárias. 
 

• Ampliar o Programa de Saúde Bucal nas UBS. 
 

• Assegurar a construção e revitalização de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) nos bairros onde os serviços estão deficientes.  
 

• Ampliar estrategicamente o horário de atendimento de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) com um terceiro turno e garantir seu funcionamento 
com excelência.  
 

• Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas, 
incluindo a “Semana de Prevenção e Combate a Catarata”. 
 

• Melhorar o serviço de atendimento ao cliente (paciente) em todas as 
UBS e UPA, por meio de treinamentos específicos na área de recepção, 
orientação e agendamento.  
 

• Articular com as esferas Estaduais e Federais políticas de reabilitação 
para jovens em situação de dependência química. 
 

• Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento 
domiciliar e dos agentes comunitários. 
 

• Aprimorar a logística de assistência farmacêutica a fim de ampliar a 
cobertura da cesta de medicamentos disponibilizados e a sua 
disponibilização à população. 
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• Articular políticas conjuntas na área da saúde, educação, esporte, 
assistência social, cultura e lazer para atendimento especializado aos 
idosos.  
 

• Oferecer atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 
doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.  
 

• Fomentar 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 de saúde mais próximo aos idosos. 
 

• Reestruturar o modelo de gestão, recuperando a credibilidade e respeito 
junto aos usuários e servidores. 
 

•  Reestruturar e melhorar o sistema de tecnologia da informação da 
Secretaria de saúde, integrando a gestão a todos os equipamentos de 
saúde do município e implementando o modelo “Prontuário único”.  
 

• Aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores públicos da 
área da saúde com permanente capacitação e valorização dos seus 
profissionais.  
 

• Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a 
articulação com a sociedade civil, fortalecendo os conselhos de saúde 
(Conselho Municipal e Conselhos Locais). 
  

• Fortalecer a parceria com o Ministério da Saúde e com a Secretária 
Estadual da Saúde, buscando ações, convênios e repasses financeiros 
para a ampliação e aperfeiçoamento dos serviços de saúde no 
Município. 
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Saúde e Bem Estar Animal: 

• Empreender esforços para que o Conselho Municipal de Saúde 
Animal (COMBA) e o Fundo Municipal de Saúde Animal (FUMBA) sejam 
geridos com eficiência. 
 
• Implantar o primeiro Hospital Veterinário gratuito no Município de 
Franco da Rocha. 
 
• Implantar o primeiro Abrigo Animal no Município de Franco da 
Rocha. 
 
• Implantar uma política pública de controle ético de populações de 
animais urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e 
continuados de castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos.  
 
• Implantar o programa municipal de registro geral de animais e 
propiciar o levantamento da população animal de cães e gatos. 
  
•  Ampliar ações educativas junto às escolas de modo sistêmico e 
continuadas, visando à saúde e a proteção animal. 
 
•  Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na 
orientação das famílias com animais.  
 
•  Instituir ações para controle e restrição sobre o comércio e 
criadouros clandestinos de animais. 
 
 •  Promover eficaz fiscalização municipal para o cumprimento das 
legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, atuando de 
forma educativa, preventiva e punitiva. 
  
•  Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e 
imediata tomada de providências em casos de maus tratos. 
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Desenvolvimento Econômico e Turismo: 

• Levantar as potencialidades turísticas do nosso município visando o 
desenvolvimento local e o surgimento de novas vagas de emprego. 
 

• Ampliar as aquisições de bens, insumos e serviços das micro e 
pequenas empresas locais, assim como as prestadoras de serviço, em 
até 15% do volume de compras da prefeitura visando estimular a 
economia local e a geração de empregos. 
  

• Estimular a inclusão no mercado de trabalho público e privado de 
pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 

• Estimular a geração de empregos mediante atração de empresas 
industriais e do apoio à sua instalação e permanência no município.  
 

• Fomentar incentivos às pequenas e médias empresas. 
 

• Incentivar os programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família no mercado de trabalho e no 
empreendedorismo. 
  

• Promover a ampliação da qualificação profissional dos adolescentes, a 
partir dos quatorze anos de idade, na modalidade aprendiz.  
 

• Promover a ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na 
modalidade técnica e em cursos de profissionalização. 
 

• Fomentar o estímulo à economia solidária e cooperativa.  
 

• Fomentar a coleta seletiva e a reciclagem do material coletado como 
forma de produção de renda.  
 

• Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção 
do patrimônio histórico, cultural e natural da região. 
 

• Investir no desenvolvimento do ecoturismo local e na integração turística 
regional de forma adequada aos princípios do desenvolvimento 
sustentável. 
 

• Equipar patrimônios naturais como pico do olho d’água, cachoeira da 
quarta colônia e Parque Estadual do Juquery com atividades de lazer no 
ramo do ecoturismo. 
 

• Fomentar a cultura hoteleira na cidade a fim de recepcionar os novos 
turistas. 
 

• Incentivar e apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na 
cidade.  
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• Desenvolver o turismo religioso e cultural.  
 

• Prospectar eventos esportivos e competitivos regionais e nacionais na 
cidade, explorando também os esportes denominados “radicais”.  
 

• Criar e propiciar amplo treinamento à atividade de guia turístico no 
município. 
 

• Criar uma linha turística no transporte público municipal. 
 

• Implantar o projeto turístico “Conheça o Verde de Franco Pedalando”. 
 

• Buscar parcerias por meio de convênios e/ou recursos com o Ministério 
do Turismo e Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, além de 
outros órgãos e instituições, visando o desenvolvimento de todas as 
ações turísticas viáveis em Franco da Rocha. 
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Segurança Pública e Trânsito:  

• Criar e implantar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Trânsito. 
 

• Estabelecer parcerias e convênios com órgãos de segurança pública 
federal, estadual e com a iniciativa privada para ampliação dos recursos 
financeiros destinados à segurança pública municipal. 
 

• Promover a gestão eficiente do FUMSEPFR (Fundo Municipal de 
Segurança Pública). 
 

• Aumentar o efetivo atual da guarda municipal nos próximos quatro anos 
(Concurso Público).  
 

• Atuação conjunta, integrada e efetiva com as polícias civil, militar, 
federal e GCM nas diversas áreas de atuação das forças de segurança 
pública. 
 

• Garantir o enfrentamento 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. 
 

• Implantar a integração efetiva de todos os sistemas de atendimento 
telefônico da área da segurança pública no município.  
 

• Dotar os Guardas Municipais com equipamentos e tecnologia modernas 
e eficientes.  
 

• Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando sistemas 
públicos já existentes. 
 

• Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos 
que inibam a criminalidade. 
  

• Incrementar a rede de educação e proteção constante às crianças e 
jovens, combatendo à violência e as drogas ilícitas (GAEP). 
 

• Promover campanhas de educação preventiva contra as drogas. 
 

• Engajar o Conselho Tutelar nas ações preventivas de segurança 
envolvendo crianças e adolescentes. 
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• Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos 

mobiliários e nos equipamentos urbanos, gerando menor risco de 
acidentes. 
 

• Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com um 
projeto de educação preventiva para o trânsito. 
 

• Rever e alterar planos e estratégias de circulação de veículos em vias 
públicas na área central e expandida para melhorar a fluidez do trânsito 
nessas áreas. 
 

• Desenvolver projeto macro de Sinalização Viária para toda cidade. 
 

• Desenvolver e implantar o projeto de educação para o trânsito para 
crianças da educação básica municipal. 
 

• Criar o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, a ser instituído 
com a participação de representantes dos usuários e trabalhadores do 
transporte público. 
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Infraestrutura, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana: 

• Planejar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, 
esgoto, lixo, combate a enchentes, arborização e conforto ambiental. 
 

• Manter a pavimentação e conservação das vias públicas do centro, e 
ampliá-la, em especial nos bairros. 
 

• Promover o saneamento básico como instrumento de prevenção de 
doenças e promoções da melhoria da qualidade de vida em todas as 
regiões do município. 
 

• Ampliar a rede de abastecimento de água em todos os bairros do 
município. 
 

• Construir, restaurar e requalificar as calçadas da cidade com ênfase no 
rebaixamento dos meios-fios nas esquinas para facilitar a acessibilidade.  
 

• Implantar projeto de nomenclatura urbana para deficientes visuais a 
começar pelo centro. 
 

• Promover a regularização fundiária, dando posse aos proprietários, 
possibilitando emissão da escritura e registro do imóvel.  
 

• Incentivar o comerciante local por meio de ações que visem à 
arborização da cidade (“adote uma praça”). 
 

• Promover a reestruturação do centro da cidade no que tange a 
legislação sobre mobilidade urbana, acessibilidade e inclusão. 
 

• Promover a reestruturação e manutenção em 100% dos órgãos públicos 
municipais no que tange a legislação sobre mobilidade urbana, 
acessibilidade e inclusão. 
 

• Implantar a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, 
nos mobiliários e nos equipamentos urbanos. 
 

• Ampliar os investimentos na fiscalização de ligações clandestinas de 
esgoto por meio de ações eficientes de regularização e campanhas 
mobilizadoras que envolvam os consumidores.  
 

• Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos, fundamentada na 
educação pelo consumo consciente, que integre a proteção da saúde 
individual, pública e a qualidade ambiental com critérios de não geração, 
redução, reutilização e reciclagem (5Rs), inclusive aprofundando as 
práticas de separação e coleta seletiva.  
 

• Implementar o Projeto de Lei “cata-treco”. 
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• Combater a poluição sonora da cidade em diversos pontos e horários, 
inclusive por meio de campanhas educativas.  
 

• Elaborar um mapa de risco de acidentes naturais no município e dar 
ampla divulgação aos resultados.  
 

• Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar 
desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de 
consumo e reaproveitamento de materiais. 
 

• Estabelecer uma política permanente com outros órgãos 
governamentais para a integração do sistema de transporte do 
município. 
 

• Modernizar e ampliar da frota de ônibus do transporte público Municipal 
dando mais conforto aos usuários dos mesmos. 
 

• Criar o bilhete único municipal possibilitando ao usuário a utilizar-se de 
mais de um transporte com uma única passagem. 
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Plano de combate às enchentes, prevenção e redução dos danos 
causados: 

• Realizar obras de prevenção e combate a enchentes em toda a cidade. 
 

• Implantar um sistema eficiente de drenagem de águas pluviais. 
 

• Propiciar de maneira planejada e integrada e a remoção das famílias 
que se encontram em ocupações nas áreas de risco. 
 

• Garantir a devida recuperação e conservação vegetal das margens dos 
rios. 
 

• Implantar junto a Secretaria de Educação projetos que visem à 
Educação Ambiental impactando nos índices de poluição, geração de 
lixo e no descarte correto de resíduos. 
 

• Aumentar as áreas verdes no centro da Cidade e Bairros. 
  

• Analisar a viabilidade de adequar nos prédios públicos telhados verdes 
e/ou jardins suspensos, incentivando igual política nos prédios privados. 
 

• Implantar nos estabelecimentos e órgãos públicos sistemas inteligentes 
da captação de águas pluviais para reuso. 
 

• Incentivar a implantação nos estabelecimentos comerciais do centro da 
cidade sistemas inteligentes da captação de águas pluviais para reuso. 
 

• Implantar nos estacionamentos de órgãos públicos pavimentos 
permeáveis, estimulando e incentivando igual medida em pátios e 
estacionamentos privados. 
 

• Implantar novos reservatórios de detenção e retenção de águas pluviais 
nos novos loteamentos e nos já existentes.  
 

• Criar e viabilizar um projeto piloto de “Praças inundáveis” (water 
squares). 
 

• Implantar em bueiros o conceito e estruturação de “bueiros inteligentes”. 
 

• Proporcionar ao munícipe que foi diretamente atingindo pelas enchentes 
subsídios para sua reestruturação socioeconômica. 
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• Proporcionar ao comerciante local que foi diretamente atingindo pelas 
enchentes subsídios para sua reestruturação socioeconômica. 
 

• Suspender em período pós-enchentes o sistema de zona-azul em no 
mínimo cinco (5) dias nas áreas afetadas e até que a normalidade seja 
retomada. 
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Assistência e Desenvolvimento Social: 

Promover a diminuição da pobreza absoluta em Franco da Rocha 
por meio da ampliação dos programas de transferência de renda às 
famílias e do acesso aos serviços públicos de assistência social, 
saúde, educação e moradia.  

 
• Implantar, com recursos próprios ou por meio de parcerias, o projeto 

piloto de “Restaurante Popular”. 
 
• Implantar, com recursos próprios ou por meio de parcerias, o projeto 

piloto de Abrigo para a população de rua do município. 
 

• Incluir os eventos eclesiásticos de caráter festivo e social às ações 
de desenvolvimento social. 
 

• Implantar programa intersetorial de saúde mental, trabalho, geração 
de renda e assistência social para atendimento a população de rua.  
 

• Reorganizar de forma efetiva as ações voltadas à pessoa com 
deficiência, em caráter inovador, interligadas com as demais 
secretarias. 
 

• Estimular a igualdade entre gêneros como condição do 
desenvolvimento do município. 
 

• Estimular a participação, o atendimento público, o respeito e o direito 
pleno a todas as mulheres de Franco da Rocha. 
  

• Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua 
diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em 
todos os espaços. 
 

• Implantar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino, 
que contemple a capacitação gerencial e a orientação financeira em 
parceria com entidades afins e com outras esferas de Governo, com 
atenção especial nas linhas de crédito produtivo existentes.  
 

• Ampliar a representação e participação das mulheres nos espaços de 
decisão tais como cargos de gestão e liderança do poder executivo, 
órgãos colegiados, comitês e conselhos. 
 

• Ampliação dos espaços de convivência da terceira idade e dos 
Centros-Dia para idosos.  
 

• Aprimorar o CRAS pela ampliação das equipes de atendimento e 
capacitação continuada dos seus profissionais e colaboradores.  
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• Adequar o dimensionamento das equipes e dos equipamentos de 
serviço social 
. 

• Articular políticas municipais na área da educação, saúde, 
assistência social cultura e lazer para atendimento especializado aos 
idosos. 
 

• Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações 
de violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e 
situação de rua.  
 

• Fortalecer o combate ao trabalho infantil.  
 

• Qualificar o atendimento às famílias com crianças submetidas a 
medidas protetivas. 
 

• Ampliar, reestruturar e equipar adequadamente os abrigos para 
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas para facilitar a 
reinserção social. 
 

•  Implantar os centros de atendimentos à mulher que sofre violência 
doméstica.  
 

• Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de 
risco, denominados também como minorias. 
  

• Oferecer apoio social, psicológico e jurídico as minorias em situações 
de violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e 
situação de rua. 
 

• Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência 
social como espaços de democratização, negociação, consenso e de 
gestão compartilhada. 
  

• Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avalição da 
política pública de assistência social. 
 

• Respeitar a diversidade humana no que se refere a gênero, cor, raça, 
etnia. Combater toda forma de discriminação e adotar um conjunto 
de ações afirmativas no âmbito do poder público municipal. 
  

• Capacitar e sensibilizar gestores, operadores de direito e agentes 
públicos, com ênfase nas relações de raça, religião de matriz 
africana, etnia, gêneros, orientação sexual, identidade de gênero e 
direitos humanos. 

 
• Implantar ouvidorias na estrutura das instituições de defesa social 

para que atuem como centros de referência contra a discriminação 
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objetivando o acolhimento, orientação, apoio e encaminhamento nos 
casos de violação de direitos da pessoa. 
  

• Implantar programas e projetos de assistência para jovens com 
deficiência, promovendo cursos de educação profissional, 
conscientização da população em relação às leis de apoio às 
pessoas com deficiência, ampliando a acessibilidade e promovendo 
atividades culturais e esportivas específicas a esta parcela da 
juventude. 
 

• Criar um programa de voluntariado jovem com o envolvimento direto 
de jovens em projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, 
cultura, esportes, meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e 
conscientização política. 

 
• Ampliar as parcerias com os Governos Federal e Estadual para o 

incremento quantitativo e qualitativo dos serviços de ação e 
promoção social do município.  


