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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos a cidade de Franco da Rocha experimentou um
grande salto de desenvolvimento. Eduardo Bueno pode participar
deste grande desenvolvimento atuando como Secretário nas
Secretarias da Fazenda, de Governo e por último na de Gestão
Pública nos últimos 8 anos da gestão atual, já o respeitado delegado
de polícia Dr. Fabio Cenachi, também já foi delegado de nossa cidade
nos anos de 2001 a 2007, época em que atuou ativamente, e com
muito sucesso, no combate a anos de violência que assolavam nossa
cidade, na sequência se tornou Delegado de Polícia corregedor do
nosso município. Ele também já foi delegado dos cinco municípios
que integram o CIMBAJU (Franco da Rocha, Caieiras, Francisco
Morato, Mairiporã e Cajamar), com um desempenho brilhante em
todos estes locais.
Eduardo Bueno é um cidadão que já experienciou a rotina do povo
Franco-rochense em sua totalidade. Por mais de 16 anos pegou o
trem na estação central rumo a São Paulo para trabalhar e estudar,
assim como os quase 40.000 franco-rochenses que assim o fazem
todos os dias. Eduardo utiliza os serviços de saúde municipais e é um
grande interessado que estes funcionem com excelência.
Eduardo e Dr. Fabio decidiram juntos investir neste grandioso projeto
para a nossa cidade neste novo ciclo que se abre para o nosso
município. Ambos possuem uma enorme experiência em gestão e
projetos de muito sucesso já implementados.
De acordo com o IBGE somos aprox. 152.201 pessoas em Franco da
Rocha. A taxa anual de crescimento populacional no período
2010/2020 foi de 1,48%, maior do que a da região (0,72%) e do

Estado (0,80%). O Índice de envelhecimento foi de 53,96%, abaixo da
média da região (73,67%) e do Estado (81,11%) e a maior parte da
população tem mais de 15 anos de idade e menos de 60 (67,96%).
Em resumo: somos uma população jovem, em pleno crescimento. O
que indica grande potencial de desenvolvimento para o município
nos próximos anos!
Ao iniciarem a leitura do plano, nossa equipe espera que o munícipe
entenda que este programa foi formulado através de um
pensamento de cidadãos que vivenciam a cidade diariamente,
utilizam os serviços públicos em sua totalidade e que querem em
primeiro lugar como cidadãos viver em um lugar melhor, em uma
cidade que tem plenas condições de em alguns anos migrar para
melhores posições entre as melhores cidades para se viver no estado
de São Paulo.

O QUE BUSCAMOS
 Gestão Tecnológica;
 Descentralização: DO CENTRO PARA OS BAIRROS;
 Desenvolvimento Educacional;
 Desenvolvimento Econômico: EMPREGO NA CIDADE;
 Qualidade de Vida: SERVIÇOS BÁSICOS NO SEU BAIRRO;
 Meio Ambiente: MENOS LIXO E MAIS PARQUES ECOLÓGICO E
RECICLAGEM;

COMO VAMOS FAZER ISSO
 Com INOVAÇÃO;
 Gestão Colaborativa;
 Reestruturando Processos;
 Analisando Dados, MONITORAMENTO DE TODOS OS
SERVIÇOS PÚBLICOS;
 Participação do cidadão, ZELADORIA;
 Estabelecimento de metas claras com prazos e prestação de
contas.

NOSSOS PROJETOS
1.GESTÃO DOS SERVIÇÕS PÚBLICOS
 Implementação de um sistema de gerenciamento para
a gestão integrada de todas as informações.
Com a gestão Tecnológica e integrada dos bancos de dados
de Saúde,

Segurança

Pública, Educação, Habitação, Meio
Ambiente e Saneamento Básico,
através de
um algoritmo conseguiremos
identificar grupos
vulnerabilidade

em potencial
social

com

antecedência a eventos que podem
ferir o indivíduo ou prejudicar a sociedade e atuar pró
ativamente

ao

invés

de reativamente.

Com

mais economia, eficácia e rapidez.

2.SAÚDE
 APH (Atendimento pré hospitalar) AMBULÂNCIA
Ampliar as equipes de APH com
treinamento

e

certificação

e

aquisição de novas ambulâncias
para suporte básico e avançado.

muito

Não é incomum na nossa cidade casos onde a dificuldade para
a realização uma remoção de um paciente para um hospital
especializado

resultou

em

sua

morte.

Precisamos

urgentemente da ampliação deste serviço com o suporte
básico e avançado, principalmente o avançado.
 Construção de 2 Hospitais dia do Idoso
A

quantidade

de

leitos

disponíveis

atualmente no município é muito inferior
para a demanda de idosos que necessitam
de cuidados, para sanar este problema
planejamos construir mais duas casas de
saúde nos moldes de Hospital Dia do Idoso.
 Centro

de prevenção, atendimento

e recuperação

de viciados.
Com base na experiência das cidades com maior qualidade de
vida do país e do mundo, podemos observar que a melhor
solução para este problema que assola tantas famílias é não
fecharmos os olhos para ele. Enfrentar e resolver com o
tratamento adequado é a melhor solução, além de prevenir
situações no âmbito da segurança pública e de saúde.
 Construção de um CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
Municipal.
Quem é da área da saúde, ou já perdeu alguém que amava pela
demora na a remoção para a realização de um exame desta
ordem, sabe que em milhares de casos a diferença entre a vida
e a morte está em um rápido diagnóstico por imagem, que
muitas vezes, possibilita a equipe de saúde salvar o paciente

com um procedimento simples. Uma cidade com mais de
150.000, precisa disso para ontem.
 Busca pela acreditação hospitalar ONA para as casas de saúde
municipais.
A acreditação hospitalar é constituída de um sistema de
avaliação e certificação de qualidade de serviços de saúde
através de um processo voluntário, periódico e reservado.
Hospitais que possuem o selo acreditação contam com uma
excelência no atendimento.

3.ECONOMIA
De acordo com o IBGE em média 74% da arrecadação financeira do
nosso município vem através de repasses do governo Federal e
Estadual. Com a situação pós pandemia e a crise econômica que nos
abate neste momento, é provável que estes repasses diminuam
substancialmente. Para que não tenhamos prejuízos na manutenção
e implementação de serviços municipais, precisamos fomentar a
nossa economia e oferta de emprego aos munícipes. E temos grandes
oportunidades de realizar isso como sucesso, uma das formas é:
 Pleitear junto ao Governo do Estado a área de 140000m3 em
uma região de Zona Urbana Prioritária Industrial (ZUPI), que
faz fundos com uma área de preservação, próxima ao corpo de
Bombeiros, a construção de um parque industrial para
pequenas empresas, que são as empresas que geram um
maior possibilidade de emprego e mão de obra. Lá é possível
que façamos um polo industrial com módulos de lotes de em

média 500m2. A região fica a menos de 5km da estação de
trem central da cidade, fácil acesso de transporte urbano, de
carro, fácil escoamento logístico para a Fernão Dias e para
demais rodovias que acessam o Rodoanel. É um terreno
passível de ocupação desordenada caso não seja ocupado
rapidamente com um projeto de utilização. Tem a capacidade
de comportar até 120 lotes de 500m3, portanto 120 novas
empresas com capacidade de geração de emprego de pelo
menos 5000 vagas de trabalho diretas! O grande benefício
para o município, além da empregabilidade é que este projeto
pode aumentar as receitas do município através da captação
fiscal e pode ser altamente benéfico para a iniciativa privada
pois fomentará

todo

um

mercado,

além

dos

que

diretamente investirem no local. Sugerimos, criar no local um
polo

que compreenda

uma

cadeia

de

suprimentos

correlacionada como por exemplo a indústria Têxtil ou
qualquer outro grupo de atividades relacionadas, a fim de
fazer nosso município um polo especializado.
 Mutirão do MEI
Os munícipes que tiverem o interesse em se profissionalizar e
oferecer seus serviços no projeto das praças (veja no item 6.
Desenvolvimento), poderão contar com toda a assessoria da
prefeitura para abertura e regularização de suas empresas.

 Programa de Pontos do Municípios
Uma parceria com a iniciativa privada. Consuma em empresas
do município, cadastre seu cupom fiscal no site do programa e
troque por benefícios como créditos no IPTU ou prêmios
oferecidos pelas empresas parceiras cadastradas no programa.

4.EDUCAÇÃO

Educação é o fator mais importante para o alcance de uma sociedade
desenvolvida e civilizada. Valorizar o profissional de educação, que
motivado, vai promover uma educação de qualidade em tempo
integral juno à pratica desportiva e artística associada a uma
alimentação saudável é o maior investimento que qualquer governo
deve almejar. E isso começa desde cedo. Creches são importantes na
formação dos pequenos, auxílio à família e a mulheres que podem se
dedicar a busca diária de seu sustento, confiando que suas crianças
estão em um ambiente seguro e saudável. Para este tema
planejamos:
 Construção de creches que atendam as crianças em horário
integral para que suas famílias possam se

desenvolver

economicamente.
Percebemos ser recorrente o número de mulheres
vítimas

de

violência

doméstica

que

possuem

dependência econômica de seus algozes, devido terem
filhos muito pequenos dos quais precisam cuidar em
horário integral e por conta disso não conseguem
trabalho. O investimento do município na primeira
infância auxiliará na melhora destes índices, na
melhora do desenvolvimento da criança e na melhora de índices de
desenvolvimento econômico da cidade. Uma vez que com a criança
na escola, os pais tem a possibilidade de exercer trabalho
remunerado.

 Investimento na capacitação profissional de mães e pais que
matriculam suas crianças na escola e precisam de recolocação
profissional ou curso profissionalizante.
Não adianta ter a escola e não ter o emprego, ou a capacitação
profissional. O projeto para isso dar
certo precisa ter uma visão 360°. Para
isso,

teremos

o

programa

de

capacitação profissional de pais de
alunos, onde após a realização de
cursos

seus

currículos

serão

automaticamente encaminhados ao PAT para que possam ser
recolocados no mercado de trabalho.

 Implementação de uma ferramenta completa de Gestão
Escolar e EAD-Educação a Distância.
Para que não haja mais prejuízo algum a educação em caso de
situações onde o aluno por qualquer motivo não possa frequentar a
escola ou necessite de um acompanhamento de reforço, planejamos
implementar uma ferramenta completa de EAD.
Esta ferramenta além de auxiliar no aprendizado também servirá
para auxiliar a gestão da escola e do
município em relação a educação.
Todas informações referentes a
gestão

escolar

deverão

estar

contidas no sistema, bem como
frequência escolar de alunos e
apontamentos

relevantes.

Determinados setores que cuidam
da segurança e bem estar da criança e do adolescente, poderão

acompanhar em tempo real por exemplo como andam as frequências
escolares de alunos bem como apontamentos relevantes dos alunos,
podendo desta forma agir pró-ativamente ao invés de reativamente.
Afinal sabemos que a escola, é também um porto de seguro e de
socorro para muitas crianças que se encontram em situação de
vulnerabilidade social.

5.SEGURANÇA PÚBLICA
 Centro de Treinamento Tático Operacional.
Em uma cidade em constante
crescimento e com tantos presídios,
é fundamental um centro de
treinamento tático de ponta,
conveniado com o Governo do
Estado, para o constante
aprimoramento das forças de segurança que atuam no
município, principalmente GCM.

 Implementação de um GGI- GABINETE DE GESTÃO
INTEGRADA DA SEGURANÇA.

O GGI será a integração das
forças

de

segurança

da

cidade, em uma frente de
trabalho onde as forças de
segurança poderão atuar
juntas

no

combate

e

prevenção de crimes ou
qualquer

situação

que

coloque a população em risco.
 Ampliação e aprimoramento de sistema inteligente de
monitoramento de câmeras de segurança.

Câmeras

de

segurança

posicionadas em todos pontos
estratégicos do município. No
nosso projeto, o GGI trabalha
monitorando estas informações
em conjunto para uma melhor
sinergia de trabalho e apoio
mútuo. Isso trará economia eficiência, eficácia e agilidade.

 Implementação de uma DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER.

Dados da Secretária de Segurança
Púbica do Estado de São Paulo, nos
mostram o quanto é crítico e
alarmante a situação de violência
doméstica dentro do nosso município,
precisamos fazer algo para combater,
uma das medidas de segurança
proposta pelo nosso governo é a
implementação de uma DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER
dentro do nosso município.
 Instalação de um NECRIM- Núcleo Especial Criminal
Necrim é uma unidade policial conciliadora, local onde se
providenciam as conciliações pré judiciais. É uma revolução
positiva no campo da resolução dos conflitos penais
relacionados com os juizados especiais criminais.

 Instalação e mais um Distrito Policial na cidade.
Nosso projeto contempla a instalação de mais um distrito
policial na nossa cidade, em bairro. Para aumentar o alcance e
efetividade de nossas ações.

6.DESENVOLVIMENTO
Nos últimos anos experimentamos um grande desenvolvimento do
centro de nossa cidade, agora o foco do nosso governo é a construir
projetos DO BAIRRO PARA CENTRO. Para isso, propomos as
seguintes ações:

 Projeto “Cadê minha praça”
No nosso município observamos que a bairros com uma
enorme gama de serviços acessíveis a população, e outros
onde tudo é mais difícil e distante. Realizando revitalização das
praças já existentes ou a construção/modernização de praças
em bairros que ainda não as possuem poderemos
proporcionar um enorme ganho de qualidade de vida a estes
moradores. Nestas praças deverão ser instalados pequenos
núcleos que funcionaram de forma similar as sub-prefeituras,
oferecendo alguns serviços básicos como atendimento social,
palestras sobre segurança, saúde da família, cursos
profissionalizantes, atendimento psicológico e atividades para
crianças, jovens e adolescentes. Não precisará de deslocar para
longe de casa para obter qualidade da vida e a população dos
bairros distantes merece o acesso a estes serviços também.
Nestes locais, planejamos desenvolver grupos de moradores
que possam realizar zeladoria do bairro. Acreditamos que
vizinhança que se ajuda, se fortalece, e a prefeitura deve
oferecer subsídios para isso.
Nas praças dos bairros, deverão ocorrer feiras semanais em
barracas organizadas oferecidas pela prefeitura, feiras
similares as que acontecem no nosso amado parque. Só que os
comerciantes deverão ser moradores do bairro. Assim,
fortaleceremos também a economia local, de maneira a criar
NOVAS CENTRALIDADES.

7.MEIO AMBIENTE
Temos um compromisso vital de preservação do meio ambiente e das
áreas de preservação da nossa cidade, como o Parque Estadual do
Juqueri.
 PARQUE ECOLÓGICO E FRANCO DA ROCHA
Construção de um parque ecológico no antigo lixão com espaço
de pesquisa para no futuro uma Universidade Ecológica.
 RECICLAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A reciclagem de resíduos sólidos da
construção

cível

pode

nos

proporcionar a construção de casas
populares além de uma economia de
milhões gastos com o descarte destes
resíduos em aterros não adequados.

CONCLUSÃO
Este plano é um direcionamento básico sobre as diretrizes que
nosso Governo planeja ter. Estaremos sempre abertos a discussão e
aprimoramento de todos projetos aqui apresentados, bem como
novos projetos que podem surgir a partir de demandas da
sociedade.

