PLANO DE GOVERNO DO PATRIOTA FRANCO DA ROCHA PARA AS ELEIÇÕES DE 2020
FRANCO PRA FRENTE!

1 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A chapa Franco Pra Frente tem como princípios a moralidade, a eficiência e a economia na
administração pública.

2 – PARTICIPAÇÃO POPULAR
Entendemos que a participação popular é essencial para o desenvolvimento de um município,
por isso pretendemos fortalecer o diálogo com Conselhos, Entidades de Classes e Associações
de Bairros visando propagar o Controle Social na municipalidade.

3- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Trabalhar para trazer indústrias, empresas prestadoras de serviços e redes comerciais para
Franco da Rocha, focando principalmente no fortalecimento das empresas que atuem na
cidade e aumentando a oferta de empregos. Incentivo aos micros e pequenos
empreendedores.

4 – SEGURANÇA PÚBLICA
Criação da Secretaria Municipal da Segurança Pública, integrando Guarda Civil, Trânsito e
Defesa Civil em uma só pasta. Aumento do Efetivo da Guarda Civil Municipal, criação da
Patrulha Ambiental e da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), aquisição de mais uma Base
Móvel para o patrulhamento comunitário nos bairros, combate ao Pancadão e a desordem
urbana.

5 – SAÚDE
Ampliação no horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Parque Vitória e Vila
Rosalina até as 21:00, implementação do SAMU 192, aumento na oferta de atendimento
odontológico, criação do programa Zera Fila da Saúde com utilização da rede privada nos
horários noturnos e matutinos para exames e outros procedimentos médicos.

6- EDUCAÇÃO
Aumentar a oferta de vagas de creche integral, implementação do modelo de escola cívicomilitar no município. Reestruturar o plano municipal de ensino de forma a tornar o
aprendizado mais efetivo por meio da valorização dos profissionais que se destacarem
mediante qualificação, meritocracia e desempenho, expansão da estrutura de informatização
da rede de ensino municipal.

Preparar as escolas para receber alunos que merecem atenção especial e aumentar o número
de escolas com acessibilidade.
Criar plano de incentivo educacional aos alunos que se destacarem com o oferecimento de
cursos extras de línguas e outros cursos profissionalizantes.

7- INFRAESTRUTURA
Pavimentação da Estrada da Vargem Grande, melhoria na iluminação pública,
desassoreamento dos rios do município, manutenção constante nas vielas e escadarias,
recapeamento asfáltico de qualidade, melhoria na acessibilidade de calçadas e próprios
municipais.

8 – TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Regulamentação adequada dos transportes por aplicativo, estudo de viabilidade e criação de
aplicativo de transporte municipal. Melhoria dos pontos de ônibus e mais oferta de horários de
circulação. Planejamento de vias alternativas de acesso para interligação entre bairros e centro
de Franco da Rocha.

9- AÇÃO SOCIAL
Implantação do CRAS móvel, fiscalização dos programas sociais, aumento na oferta de cursos
profissionalizantes e de inclusão digital.

10- ESPORTE, CULTURA E LAZER
Levar as principais modalidades esportivas para os bairros de Franco da Rocha e promover
competições como futsal, basquete, judô, tênis de mesa entre outros.
Recompor a Banda Marcial de Franco da Rocha estimulando a participação de crianças e
adolescentes incentivando a participação em competições.
Criação da Escola Municipal de Artes e Semana da Cultura Nordestina.

