


Região 5
221

votantes
Região 1

220
votantes

Região 4
119

votantesRegião 3
88

votantes
Região 2

101
votantes

Participa Franco 
Participação por região



Regiões de Planejamento – Região 1 

Total de votantes - 220

Bairros Votantes Bairros Votantes

Campos de São Benedito 0 Vila Carmela de Túlio 12

Centro 27 Vila Francisco de Túlio 5

Companhia Fazenda Belém 30 Vila Humbelina 1

Jardim Benintendi 12 Vila Maggi 2

Jardim Cruzeiro 4 Vila Martinho 13

Jardim Jabuticabeiras 4 Vila Rosa 6

Jardim Progresso 61 Vila Rosalina 10

Pouso Alegre 13 Vila São Benedito 5

Vila Alves 0 Vila Vera Cruz 1

Vila Amália 2 Vila Zanela 12

Vila Artur Sestini 1



Regiões de Planejamento – Região 2 

Total de votantes - 101
Bairros Votantes Bairros Votantes

Aldeia Ivoturucaia 0 Parque Montreal 10

Chácara Bom Tempo 6 Parque Santa Delfa 3

Chacara Maristela 0 Polo Industrial 1

Chacara Rutina Strauss 0 Portal das Alamedas 9

Chacaras das Colinas 2 Recanto da Lapa 0

Chacaras do Rosário 1 Sítio Borda da Mata 5

Jardim Bandeirantes 33 Sitio Marilene 0

Jardim Colinas 2 Vila Cariri 0

Jardim dos Lagos 9 Vila Josefina 2

Jardim Luciana 11 Vila Leopólis 0

Jd Santa Filomena 2 Vila Santista 3

Parque dos Eucaliptos 1 Villa Verde 1



Regiões de Planejamento – Região 3 

Total de votantes - 88

Bairros Votantes Bairros Votantes

Jardim Alice 5 Vila Bela 27

Jardim Alpino 2 Vila Ida 4
Jardim Cedro do Líbano 1 Vila Irma 4

Jardim dos Reis 8 Vila Margarida 0

Jardim Elba 0 Vila Olinda 6

Jardim União 9 Vila Rodrigues 0

Parque Paulista 14 Vila Rosemeire 1

Vila Bazu 7 Vila Sônia 0



Regiões de Planejamento – Região 4 

Total de votantes - 119

Bairros Votantes Bairros Votantes

Chácara São Luiz 11 Lago Azul Ortiz 27

Estância Green Valley 12 Parque Lanel 3

Estância Lago Azul 22 Portal da Estação 3

Jardim Luiza 3 Vila dos Comerciários 4

Jardim Primavera Vila Elisa 5

Jardim Sinki 2 Vila Lanfranchi 27



Regiões de Planejamento – Região 5 

Total de votantes - 221

Bairros Votantes Bairros Votantes

Bairro dos Penhas 10 Pretória 7

Chácara São José 22 Vargem Grande 2

Mato Dentro 3 Vila Guarani 4

Monte Verde 17 Vila Lemar 4

Parque Monte Verde Novo 0 Vila Machado 3

Parque Munhoz 9 Vila Palmares 74

51Parque Vitória Vila Ramos 15



Os resultados dos
processos de participação

Sistema de Votação
Plenárias Regionais

Virtuais



Sistema de Votação - 665 votos completos
As 10 mais votadas



Sistema de Votação –Apresentação de Sugestões 
194participações =256 sugestões
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Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

d Instalar 4 novas unidades básicas de Saúde, nos seguintes bairros: Vila Josefina, Parque Montreal, Jardim Progresso e Vila Santista e construir um
novo prédio para a UBS do Jardim Bandeirante 166

i Criar um Hospital Dia, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos. 148

a Ampliar para 100% a cobertura do Programa de Estratégia da Saúde à Família, garantindo acompanhamento das equipes, inclusive, nas escolas 
municipais da cidade 147

b Ampliar a rede de cuidado à mulher: redução da gravidez na adolescência, planejamento familiar, pré natal humanizado, grupo de climatério,
menopausa com saúde. 50

g Criar Centro de Referência à Saúde da Pessoa Idosa, garantindo atendimento médico, atividades físicas, terapia ocupacional e acompanhamento
de rotina 28

l Garantir a dispensação de medicamentos em tempo integral, com a Farmácia 24h e implantar a entrega domiciliar de medicamentos aos
pacientes crônicos ou com dificuldade de locomoção cadastrados nas UBSs 27

c Ampliar as especialidades do Centro de Especialidades Odontológicas, oferecendo tratamento desde a prevenção até a recuperação da saúde
bucal da população 26

h Criar um Centro Especializado de Reabilitação, especializado de pessoas com deficiência que necessitam de reabilitação, com o objetivo de
desenvolver seu potencial físico e psicossocial 18

j Fortalecer as ações de atenção à saúde da população LGBTQI+, por meio de um programa específico construído em diálogo com os usuários. 12

n Implantar o Projeto “Enxergando o Futuro”, com consultas oftalmológicas e distribuição de óculos para alunos do Programa Saúde na Escola. 10

m Garantir atendimento humanizado com o Centro de Parto Normal, implantado na nova maternidade 9

e Estimular a participação popular, fortalecendo os conselhos municipal e locais de saúde 8

k Fortalecer as ações Núcleo de Prevenção e Assistência às Vítimas de Violência, por meio de treinamentos, qualificação e ampliação dos 
funcionários. 7

f Construir oito academias da saúde, com a instalação progressiva de equipamentos adaptados e acessíveis à pessoas com deficiência. 5
NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 4

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco - Saúde



“Sugestões” - Participa Franco - Saúde

Das 31 sugestões direcionadas à Saúde, 8 tratam
da implantação de 
solicitadas coincidem

novas 
com

UBS, as regiões  
as implantações

apresentadas do Programa de Governo.

A instalação de novas UBS, foi a ação que
recebeu o maio número de votos de processo de
priorização de ações.

ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Implantação de equipamento 10

Reforma/ Ampliação e Manutenção de Equipamento 5

Humanização do atendimento 3

Atenção à Mulher 2

Ampliação de especialidades 2

Ampliação médicos 1

LGBTQIA+ 1

Saúde Bucal 1

Saúde Metal 1

Vigilância 1

Outros 4
TOTAL 31



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

g Implantar novos projetos de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, garantindo qualificação,
principalmente, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

160

d Criar três novos CRAS: no Jardim dos Reis, Parque Pretória e Jardim Bandeirantes. 97

i Implantar a Casa de Acolhida à Mulher Vítima de Violência 80

f Implantar o programa “Lugar de Aconchego", garantindo o desenvolvimento saudável de crianças na faixa etária de zero a
3 anos, de famílias em situação de extrema pobreza. 58

c Construir o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP 55

e Implantar o programa Franco Jovem: concessão de benefício financeiro a jovens de 15 a 18 anos em situação de extrema
pobreza. 54

b Ampliação do Centro Dia do Idoso - CDI 52

h Implantar o projeto “Restaurante Escola Social de Gastronomia”, formando profissionais na área de gastronomia e gestão
de restaurantes. 48

a Ampliação do CRAS Monte Verde 28

nulo Não sabe / Não respondeu 33

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Assistência Social



“Sugestões” - Participa Franco –Assistência Social

Na Assistência Social, a ação mais votada no
processo de priorização trata da implantação de
novos projetos voltados para as pessoas em
situação de violência, seguida da implantação de
novos CRAS. A necessidade de ações voltadas
para pessoas em situação de vulnerabilidade
também é destaque no processo de
apresentação de sugestões. Essa discussão vai ao
encontro do momento atual da secretaria que
registra um aumento do número de famílias
atendidas, podendo ser esta uma tendência no
processo pós-pandemia.

ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Pessoas em Vulnerabilidade 10

Serviços e Ações 6
Implantação de
equipamentos

5

Ampliação de
equipamentos

2

TOTAL 23



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

h
Restaurar a antiga estação de trem da CPTM, transformando em mais um espaço de convívio, com a criação do

Museu da Memória franco-rochense. 139

g
Incentivar e explorar a rota turística na cidade, a partir dos espaços como o Parque Estadual do Juquery e o

Museu de Arte Osório César. 94

a Ampliar a descentralização das atividades culturais. 82

b Ampliar a realização de atividades culturais no Juquery. 80

d Construir um novo Centro Cultural, mais adequado para execução de atividades culturais. 79

f Implantação de oficinas profissionalizantes livres, direcionadas à formação de produtores culturais,. 75

e Criar possibilidades de acesso à cultura que dialoguem com os jovens da periferia da cidade 51

c Ampliar e fortalecer as atividades étnico culturais, raciais, afro brasileiras e de matrizes africanas. 27

Não sabe / Não respondeu 38

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Cultura e Turismo



“Sugestões” - Participa Franco –Cultura e Turismo

A área de Cultura e Turismo recebeu um número
pequeno de sugestões sobre ações que gostaria
de ver realizada na cidade, o destaque foi para
realização e ampliação de cursos e oficinas,
enquanto que a ação priorizada trata
implantação da Museu da Memória na antiga
estação de trem da CPTM.

ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Comunicação 2
Cursos e Oficinas Culturais 3
Turismo 1
Ecoturismo 1
Patrimônio Histórico 1
Outros 10

TOTAL 18



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

g Ampliar em 100% o atendimento atual da educação integral no ensino fundamental por meio do programa "Franco Educa Mais", no Espaço
Educativo Juquery e nos espaços ampliados nas escolas. 93

d Desenvolver ações de formação profissional e reforço escolar para garantir a alfabetização na idade certa. 89

a Aquisição de equipamentos de informática; auxílio digital e formação dos profissionais para as ações no ensino remoto e presencial. 88

k Criar o Programa Escola Aberta, oferecendo para a comunidade atividades nas escolas, com foco nas ações de cultura e esporte. 68

l
Implantação dos Complexos Integrados de Educação a fim de garantir uma educação que integre e articule as ações de Cultura, Esporte e Lazer nas 
escolas municipais; EMEB Nilza Dias – Vila São Benedito; EMEB Dionysio Bovo – Vila Bazu; EMEB Paulo Cardoso de Azevedo – Monte Verde; EMEB Luiz
Simionato - Jd. Luciana e EMEB do Centro – Projeto da Quadra Azul (projeto básico pronto) 62

b Ampliar o atendimento para crianças de 0 a 3 anos nas escolas municipais 54

h Construção de novas escolas municipais nos bairros Vila Ramos, Vila Josefina para atender a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 47

f Fortalecer a política de formação continuada dos profissionais da educação, valorizando e aproveitando as experiências dos profissionais na rede
municipal, enquanto formadores. 36

c Ampliar o atendimento educacional especializado, fortalecendo a parceria com serviços de saúde 35

e Implantar um Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos no prédio da EMEB Roberto Meconi 32

i Ampliação e reforma nas escolas municipais Maria Hernandez Aguilar, Padre Egydio e Izildinha Nicodemo. 29

j Ampliar as matrículas do 6º ano do Ensino Fundamental nas escolas com ampliação de espaços, garantindo o número adequado de alunos por turma.
6

NÃO SABE/NÃO RESPONDEU 26

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Educação



“Sugestões” - Participa Franco –Educação

Na área Educação, as sugestões de implantação
de novos equipamentos para a Palmares (R5*) e
creche no Jardim dos Bandeirantes (R2**), além
da indicação de reforma para “a escolinha
abandonada do Penhas”.

O pedido de período integral é feito tanto para
educação infantil quanto fundamental.

Sugestões de ações que extrapolam a
competência do município, que podem estar
relacionadas ao trabalho da gestão anterior
relação ao ensino médio é superior.

ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Reforma e
Implantação de 
Equipamentos

6

Outros 4

Educação 2

Educação Infantil 2

Educação de
Jovens e Adultos

1

Participação 1

T
O
T

16

*Região 5
*Região 2



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

h Criar o programa Jovem Aprendiz Municipal, estimulando a inserção do jovem de 16 a 24 anos no mercado de trabalho. 208

i
Desenvolver as ações de incentivo e fomento para que a cidade se consolide como pólo dos centros logísticos,

garantindo desenvolvimento, empregos e ampliação na arrecadação municipal. 113

c Elaboração de planos de incentivo fiscal para atrair novos empreendimentos para a cidade. 73

d
Fortalecer o apoio ao microempreendedor individual, com ações direcionadas, principalmente, aos comércios nos

bairros 61

b Criação do programa “Empresa Legal”, facilitando a abertura de empresas e a emissão de alvarás. 52

a Criar e incentivar Projetos estratégicos para o desenvolvimento da cidade 44

g Potencializar o turismo rural e ecológico do município 40

f
Promover a institucionalização do desenvolvimento econômico na cidade, por meio do fortalecimento do departamento

específico para atração de maiores investimentos. 23

e
Implementar a política de Educação Fiscal, orientando e estimulando os comerciantes, prestadores de serviços e

empresários sobre os benefícios 15

NÃO RESPONDERAM 36

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Desenvolvimento Econômico



“Sugestões” - Participa Franco –Des. Econômico

O Desenvolvimento Econômico também recebeu
um número pequeno de sugestões, porém a
preocupação com a geração de trabalho e renda
e a ações para atrair novos investimentos
dialogam com as ações priorizadas.

A vontade de que a cidade deixe de ser uma
“cidade dormitório” e se transforme em uma
cidade de oportunidades; está expressa em uma
das sugestões.

ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Atração de Investimentos 3

Programa de Estagios 2

Centros de Bairros 1

Microempreendedor 1

Economia Solidária 1
Outros 1

TOTAL
09



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

f Implantar Bases Móveis nas regiões com maior incidência de ocorrências 166

d Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha 117

a
Ampliar o Grupo de Ações Preventivas e Educativas, o GAEP, fortalecendo nas escolas públicas as ações

integradas no combate à violência doméstica e uso de drogas
98

c
Ampliar o sistema de monitoramento por câmera com o projeto “Câmera Cidadã “, em parceria com os

estabelecimentos comerciais da cidade.
88

h
Implantar o Projeto Guardião/Guardiã Maria da Penha; promovendo a articulação da CGM com a sociedade no

combate à violência contra a mulher
65

e
Criar o Gabinete de Segurança Integrado, discutindo ações de segurança pública com demais órgãos municipais

e estaduais
44

g
Promover fóruns e atividades com a participação popular para discutir ações e políticas públicas de segurança

para o município.
31

b Criar o programa "Operação Verão" - com protocolo específico para o monitoramento das chuvas intensas. 30

NÃO RESPONDERAM
26

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Esporte e Lazer



“Sugestões” - Participa Franco –Segurança Pública

A implantação de Bases Móveis da GCM foram
solicitadas para os bairros Jd. Bandeirantes (2),
Lanfranchi (4) e Monte Verde (5). Quando falam
de mais segurança para os bairros o pedido vem
de uma forma genérica, sem citar o bairro,
porém falam dos bairros “mais afastados”.

São sugestões que dialogam com a ação
priorizada pela população.

ASSUNTOS/TEMA
S

Ocorrências

Segurança nos Bairros 5

Base Móvel da GCM 4
Fiscalização 3

Outros 3

Ronda Escolar 1

Segurança equipamentos
públicos

1

Ampliação do Policiamento 1

TOTAL
18



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

l Promover, em parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social, a prática de esportes adaptados, para inclusão de
pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social 95

i Introduzir o projeto “Esporte é Mais Educa” nas escolas municipais, apresentando a importância da prática esportiva já na infância
73

a Ampliar oficinas e espaços para as práticas das atividades oferecidas 70

g Criar e implantar o Programa Bolsa Atleta, que patrocina individualmente atletas e paratletas do município 66

b Ampliar parceria e promover atividades com as escolas das redes municipal e estadual de ensino 43

d Construir dois novos ginásios de esportes 41

f Ampliar competições esportivas municipais e regionais 28

e Construir uma piscina no Centro de Iniciação ao Esporte 25

k Ofertar atividades multidisciplinares para pessoas com doenças neurodegenerativas. 22

c Construir dois novos campos de futebol, na Vila Santista e no Jardim Bandeirantes 16

h Implantar o projeto “Gestando com Saúde”, ampliando as atividades físicas oferecidas para as gestantes 14

j Promover a captação de recursos com a iniciativa privada 12
NÃO RESPONDERAM

29

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Esporte e Lazer



“Sugestões” - Participa Franco –Esporte e Lazer

Incentivar o jovem à prática de esportes é a
principal preocupação apresentada nestas
sugestões e que dialogam diretamente com as 2
ações priorizadas neste processo.

A implantação de
“construção de um
prática de esporte

equipamento trata da
campo de futebol” para
e lazer. Este governo se

compromete com a implantação de dois campos 
de futebol.

ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Incentivo ao esporte 2

Oficinas de dança 1
Implantação de Equipamento 1

TOTAL 04



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

i
Promover a reestruturação da rede, com avaliação das linhas, melhoraria nos pontos e criação de faixas exclusivas para

o transporte coletivo nos principais pontos de lentidão 345

g Promover ações que incentivem o uso da bicicleta e meios de transportes públicos disponíveis 69

b Buscar a integração entre os ônibus municipais, a EMTU e a CPTM, com redução de tarifa no transporte público 61

d
Criar ciclovias e ciclofaixas nos principais eixos de demanda, além de construir novos bicicletários e paraciclos pela

cidade 31

h Implementar a Lei Municipal que regulamenta o serviço de transporte por aplicativo na cidade 30

e Desenvolver projetos de sinalização, com travessias e paradas rápidas no entorno das escolas. 28

c Criar o projeto “Ruas de Lazer”, com vias abertas para os pedestres aos domingos e feriados 26

a Ampliar a fiscalização no transporte público, no trânsito e mobilidade 18

f
Elaborar nova regulamentação de padronização das calçadas dos imóveis públicos municipais, garantindo mais

acessibilidade e segurança aos pedestres. 12

NÃO RESPONDERAM 45

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Mobilidade



“Sugestões” - Participa Franco –Mobilidade

A área Mobilidade recebeu um bom número de
sugestões, a grande maioria sobre o Transporte
Público e tratam da revisão e ampliação de
linhas, qualidade do transporte e tempo.

A ação que trata deste assunto é a segunda mais
votada entre as ações do que foram submetidas
a priorização.

A preocupação com relação a sinalização diz
respeito a necessidade de implantação de
redutores de velocidade (lombadas).

ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Transporte Público 13

Sinalização 9

Integração do
Transporte

5

Novos Acessos 4

Mobilidade 4

Fiscalização 3

Calçadas Irregulares 2

Viário 2

Terminais 2

Transito 1
TOTAL 45



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

a Executar a construção de dois piscinões de combate às enchentes, na Vila Bela e na Vila dos Comerciários.
373

c Realizar a canalização do Rio Formoso e urbanização das margens em todo o seu trajeto, entre os bairros Vila Bazu e Jardim Alice
189

b Realizar a canalização do Ribeirão Água Vermelha, no Jardim União. 51

NÃO RESPONDERAM 52

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Enchentes



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

d
Entregar 500 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, destinadas à famílias com renda de 1,5 a 2

salários mínimos. 177

a Concluir a regularização fundiária das 2.531 unidades habitacionais do Parque Pretória. 52

i
Articular, junto ao governo do estado, a criação de um Parque Linear, ligando, por meio de ciclofaixas na Rodovia

Prefeito Luiz Salomão Chamma, as cidades de Franco da Rocha e Mairiporã. 82

g Pavimentar todas as ruas em área urbana da cidade. 73

c Criar o programa de incentivos à regularização fundiária de loteamentos e lotes particulares 71

e
Garantir a modernização e ampliação dos sistemas de iluminação pública, com a implantação de luminárias LED em

todos os pontos da cidade; 59

b
Construir 124 unidades de moradias populares por meio do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do

Juquery e o CDHU 53

h Concluir o processo de regularização fundiária de 2 mil lotes e iniciar o processo novos 1.500 até 2024 35

f Oferecer assessoria para Planta Popular de Moradia para pessoas de baixa renda 30

NÃO RESPONDERAM 33

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Habitação, Infraestrutura e Urbanismo



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

i Implementar o Sistema de Coleta Seletiva, com programas “cata-treco” e a criação da usina de reciclagem de resíduos
sólidos 166

d Credenciar clínicas veterinárias para atendimento de animais domésticos de pessoas de baixa renda e em situação de
vulnerabilidade social 132

a Desenvolver projetos voltados para o meio ambiente e proteção animal em parceria com a Secretaria da Educação e
Cultura 54

g Realizar parceria com o Parque Estadual do Juquery para estimular a visitação do público
46

h Criar o Conselho Municipal de Proteção Animal
46

j Ampliar o projeto de castração animal
42

c Ampliar o programa IPTU Verde, oferecendo desconto aos cidadãos que incorporarem ações sustentáveis no cotidiano 41

b Promover parcerias com as entidades para adesão a programa hortas comunitárias, compostagem e ampliação de
áreas verdes na cidade 37

e Estabelecer parcerias com os municípios do CIMBAJU para instalação da usina regional de reciclagem dos resíduos de
construção civil 34

f Fortalecer a fiscalização e desenvolver políticas públicas de preservação do meio ambiente
27

NÃO RESPONDERAM 40

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Meio Ambiente



ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Pavimentação e Manutenção de
Vias

20

Infraestrutura 10

Proteção Animal 6

Zeladoria 6

Enchentes 5

Habitação 4

Urbanismo 4

Coleta Seletiva 3

Meio Ambiente 3

Fiscalização 2

TOTAL 63

As áreas do PG, Enchentes, Meio Ambiente e
Habitação, Infraestrutura e Urbanismo estão
inseridas na Secretaria de Infraestrutura e aqui
optou-se por trabalhar as sugestões olhando
para a secretaria como um todo.

A ação de combate a enchentes foi a que
recebeu o maio número de votos.

Sobre o Meio Ambiente o destaque vai para
questões relacionadas a Proteção Animal que
são a 2ª e 3ª ação mais votada dentro do tema.

Já da Área Habitação, Infraestrutura e
Urbanismo as sugestões e preocupações estão
relacionadas a pavimentação e manutenção de
vias, enquanto que a ação priorizada trata de
habitação.

“Sugestões” - Participa Franco –Infraestrutura



Alternativa Ações do Programa de Governo Votos

f Implantar a Casa de Acolhida à Mulher Vítima de Violência 134

e Fortalecer o Programa de Economia Solidária, garantindo capacitação e independência financeira para mulheres que são arrimo
de família 112

a Combater a violência de gênero nas escolas. 90

b Criar um programa de incentivo e formação de mulheres para o mercado de trabalho. 69

c Criar um programa multisetorial, de incentivo à inserção no mercado de trabalho e na capacitação profissional, voltado à população
LGBTQI+. 61

i Incentivar a participação popular no Conselho de Políticas das Mulheres, Conselho da Juventude e Conselho da Igualdade
Racial, integrando sua atuação no desenvolvimento e implementação das políticas públicas. 61

d Garantir e fortalecer a participação das mulheres em tomadas de decisões e espaços de poder. 39

g Implantar política de comunicação ampla e efetiva sobre os fluxos de atendimento de vítimas de violências e sobre os direitos
das mulheres. 31

h Criar políticas públicas para fortalecer a participação da mulher negra, promovendo política de equidade e coletivos de apoio 19

NÃO RESPONDERAM 49

TOTAL DE VOTOS 665

Priorização Participa Franco –Relações de Gênero e Diversidade



ASSUNTOS/TEMAS Ocorrências

Violência contra LGBTQIA+ 03

Violência contra a Mulher 02

Programas de proteção e acolhida 
para a população LGBTQIA+ 01

TOTAL
06

Este é um tema transversal, considerando o
conteúdo das sugestões, estas foram
encaminhas para mais de uma secretaria.

Programas e ações de proteção para a população
LGBTQIA+ são o destaque quando olhamos para
as sugestões, recebendo também um bom
número de votos na ação que trata deste
assunto.

“Sugestões” - Participa Franco –Infraestrutura
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