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DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE GOVERNO 

Compromissos da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente  

Introdução 

Neste momento histórico em que atravessamos uma grande crise na área da saúde pública, mas 

com reflexos importantes nas áreas econômica e social, é essencial que as pessoas entendam a 
diferença fundamental entre a nossa proposta política e a dos demais candidatos. Ou seja, como 

organizar a sociedade e até onde deve ir a ação do Estado. Os liberais, os neoliberais, sejam 

nacionalistas ou não, sejam mais ou sejam menos defensores da diversidade, não importa, todos 

defendem que o Estado só deve atuar nas grandes áreas da economia, na defesa nacional etc., e 
que o resto é resolvido pela “mão invisível do Mercado”.  Nós, não pensamos assim, nós 

entendemos que a condição humana exige um patamar de dignidade e qualidade de vida que 

deve ser equalizado. Isto quer dizer que todas as pessoas têm direitos fundamentais e que é 
dever do Estado garanti-los. Educação de qualidade, com acesso a todos os níveis de ensino, 

saúde a todos aqueles que necessitam de atendimento, moradia, trabalho, transporte, cultura, 

esporte, lazer etc. 

O exemplo da necessidade de um Estado forte é o trabalho do SUS frente a pandemia para 

garantir atendimento a todos, o investimento para compra de testes, pesquisa para produzir a 

vacina, ajuda emergencial para aqueles que não podem trabalhar etc. 

Por isso, a ação do Estado deve ser no sentido de criar as condições para que todos e todas 

sejam efetivamente cidadãos. Defendemos que o Estado deve ser forte, para garantir condições 
essenciais para diminuir a desigualdade histórica presente na sociedade brasileira. 

O compromisso Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente é garantir a 

ampliação da qualidade e do alcance das políticas sociais que atendam toda a diversidade dos 

cidadãos e cidadãs do município. 

O Programa de Governo participativo foi discutido com a população em 9 plenárias regionais e 

5 reuniões temáticas; Educação, LGBTQI+, Racial, Mulheres, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e Cultura, todas de forma virtual, garantindo as normas de 
isolamento social que o momento exige. 

No Programa de Governo a ser defendido pela Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda 

a Gente, vamos construir nossas propostas a partir do estabelecimento de eixos que se integram, 

se articulam e organizam todas as políticas públicas setoriais que uma cidade pode conter, quais 

sejam: Eixo 1 Gestão Democrática, Participativa, Transparente e Eficiente; Eixo 2 Qualidade do 

Ambiente; Eixo 3 Garantia de Direitos e Eixo 4  Desenvolvimento Sustentável Gerando 
Emprego e Renda. 

 
 

Princípios do Programa de Governo da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a 

Gente  

No exercício da gestão pública, consideramos relevantes dois valores: a Participação Cidadã e a 

Equidade, valores esses que estarão presentes em todos os momentos como princípios de nossa 
atuação.   
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Participação  

 

É consenso que um país democrático é aquele em que as pessoas têm a liberdade de escolher 
seus representantes, tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo. Depois, analisando 

a atuação dos eleitos, o cidadão pode mudar suas escolhas no próximo pleito. É a chamada 

democracia representativa, da qual o PT participa desde sua fundação. 
 

No entanto, entendemos que é necessário avançar, o que significa abrir espaços para a 

democracia direta, participativa, em que os cidadãos e cidadãs possam atuar nos processos de 

planejamento da cidade, nas definições das políticas públicas e na aplicação do orçamento 
público. 

 

Neste momento em que o país está correndo o risco de retroceder nos avanços democráticos, é 
fundamental recuperar a participação ativa da população. 

 

Essas iniciativas enfrentaram resistência de setores conservadores, acostumados a tomar 
decisões sem ouvir e dar voz a quem utiliza os serviços públicos e depende destes para ter 

acesso a direitos.  

 

Mas é importante reconhecer que a existência desses canais de participação mudou o 
funcionamento da gestão pública no Brasil, possibilitando o encontro de melhores soluções para 

os problemas da população. Mesmo o governo tendo capacidade e acúmulo técnicos e políticos 

para formular as políticas públicas, a elaboração terá maior legitimidade se incorporar a 
sociedade no processo, graças ao diálogo permanente sobre sua realidade e à visibilidade 

conferida aos diferentes interesses em disputa.  

 

Assim, afirmamos que o compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a 

Gente é reconstruir os espaços de participação dos cidadãos e cidadãs de Ribeirão Pires, de 

modo que todos tenham voz nas decisões de uma cidade que constrói seu futuro com todos os 

envolvidos. 
 

 

Equidade 
O termo equidade é normalmente utilizado como sinônimo de igualdade. Ou seja, nos remete ao 

fato de que a igualdade deve ser garantida a todas as pessoas. Isto é um equívoco, pois na 

prática, equidade não é sinônimo de igualdade. 

 
Num país tão desigual como o Brasil, infelizmente nem todas as pessoas têm as mesmas 

oportunidades, seja por questões sociais, raciais, culturais ou econômicas e por isso, não é 

possível tratá-las todas da mesma maneira. É preciso garantir que as diferenças possam ser 

manifestadas e que toda esta diversidade seja respeitada sem nenhuma forma de discriminação 
ou preconceito. 

Assim, defendemos que cabe ao Estado criar as condições de equidade, oferecendo 
oportunidades diferenciadas e apoio aos que mais precisam, a fim de que tenham seus direitos 

verdadeiramente garantidos. Não basta ter igualdade formal de direitos, é preciso Equidade. 

Então, se por princípio as pessoas são diferentes e manifestam essas diferenças de várias 

maneiras, é necessário que elas sejam consideradas a partir do respeito a essa diversidade. A 

garantia desse direito depende prioritariamente da atuação do Estado dando mais aos que 

tiveram historicamente menos, e assim, diminuindo a desigualdade histórica em nossa 

sociedade. 
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Dessa forma cabe ao Estado, criar as condições de equidade, oferecendo oportunidades 

diferenciadas e apoio aos que mais precisam, a fim de que tenham seus direitos verdadeiramente 

garantidos. 

Portanto, não basta oferecer as mesmas oportunidades a todos. É necessário garantir as mesmas 

condições de acesso a essas oportunidades. 

Assumimos, no Programa de Governo que apresentamos à sociedade, o compromisso de levar o 

conceito de equidade para todas as temáticas e ações de governo com o objetivo de combater as 

desigualdades fortalecendo nossa democracia. 

 

 

Eixo 1 

Gestão Democrática, Participativa, Transparente e Eficiente 

Administração Pública com gestão democrática é aquela em que o poder de decisão e de 

execução é repartido com o conjunto da sociedade, em que há respeito à soberania popular e 

acesso de todos e todas aos serviços públicos. A participação só é possível onde haja 
transparência nas informações, onde os instrumentos de gestão sejam modernos e eficientes, 

bem como estejam disponíveis e acessíveis ao conjunto da população. 

O direito de participar nem sempre é reivindicado pela população. Um bom exemplo podemos 

encontrar até mesmo na nossa cidade quando, no início do governo da ex-prefeita Maria Inês 

(PT), em 1997, encontramos uma expectativa muito grande com relação às realizações do novo 

governo, por parte da população, mas nenhuma dizia respeito ao direito de participar das suas 
decisões. Neste caso, a participação foi institucionalizada. O Governo tomou a iniciativa de 

chamar o conjunto da sociedade para participar do planejamentoda cidade, para a discussão do 

Orçamento Municipal e da formulação das políticas públicas setoriais. Puderam participar os 
segmentos que já contavam com algum tipo de representação organizada como as associações 

de classe, de bairro e movimentos populares, além das pessoas, individualmente.  

 
A experiência foi muito positiva, no sentido de que amplos setores efetivamente contribuíram 

com o rumo que a cidade deveria tomar. Assuntos muito importantes como o desenvolvimento 

sustentável, a Agenda 21 Local, o Plano Diretor Participativo, as políticas setoriais de Saúde, 

Educação, Assistência Social, Cultura, Meio Ambiente, o desenvolvimento do Turismo como 
alternativa de geração de emprego e renda, entre outros, contaram com a participação 

considerável da sociedade civil e política da época.   

 
Com o fim do governo acabaram-se também os espaços de participação e transparência 

estabelecidos e estimulados pela Constituição Federal. Os espaços existentes por força de leis, 

como os conselhos setoriais existem, mas atuam apenas burocraticamente. 

 
O compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente é a construção de 

novos marcos no processo de participação e transparência do poder público. Pretendemos 

integrar de forma orgânica a tecnologia e os instrumentos de organização em rede na 
radicalização dos processos de transparência, participação e acesso à informação que já existem 

e que venham a ser criados em um governo petista à frente da Prefeitura da Estância Turística 

de Ribeirão Pires. 
Dentre esses compromissos está o atendimento à Instrumentos legais de transparência, como a 

Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), e ferramentas de elaboração das políticas públicas, 

como o Planejamento Participativo – OP que serão fortalecidas e utilizadas como premissas na 
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construção de uma nova relação entre os cidadãos e cidadãs, o setor produtivo, a sociedade civil 

e o poder público. 

 
Garantiremos ainda outros momentos institucionais de elaboração das políticas públicas, como 

o Planejamento Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento 

Municipal que serão constituídos como espaços de debate das políticas públicas a serem 
construídos com a população 

Recuperaremos a importância das conferências setoriais, que serão públicas e abertas à 

participação, e elas serão as responsáveis pelo estabelecimento de planos e metas das políticas 

setoriais a serem desenvolvidas pelo governo com a participação cidadã, de forma que todas as 
políticas setoriais desenvolvidas pelo poder público local tenham a participação, o respaldo e 

acompanhamento da população. 

 
Além desses instrumentos institucionais, outros, de planejamento do futuro da cidade também 

serão estabelecidos, como o debate público e participativo da construção das metas a serem 

alcançadas apontadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU-2015) e do estabelecimento de uma Agenda 2030 para a cidade. Para 

alcançar esses objetivos, utilizaremos como base a Agenda 21 criada pelo governo do PT em 

2003 e que tinha a validade de 20 anos. Naquele momento, a Agenda 21 havia absorvido, nas 

suas metas, os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) criados no ano 2000. 
Mesmo sem passar por nenhuma revisão de suas metas e ações desde 2005, consideramos a 

Agenda 21 um marco no planejamento participativo da cidade e referência regional e nacional 

na construção de políticas públicas de desenvolvimento sustentável e vamos revisá-la e 
construir as metas para 2030. 

 

A gestão democrática, participativa, transparente e eficiente é uma ferramenta fundamental para 

avançar na elevação dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento do município como o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Paulista de Responsabilidade Social 

(IPRS), que são, atualmente, os melhores indicadores de qualidade de vida. 

Com isso, pretendemos reiniciar uma nova era em nosso município, em que o cidadão e a 

cidadã tenham voz em espaços democráticos institucionalizados e que estejam cada vez mais 

presentes, acompanhando a evolução da gestão pública e da melhoria da vida das pessoas. 
Assim, resgataremos a importância de todos os conselhos e das conferências municipais. 

Outro ponto importante dentro deste eixo é a valorização e fortalecimento do Funcionalismo. A 

Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente entende que o servidor público 

municipal é parte essencial na estratégia de buscar uma cidade democrática, participativa, 

transparente e eficiente. A qualidade do serviço prestado à população passa pelas mãos dos 

funcionários públicos que necessitam de investimento em sua formação e qualificação 

profissional. Buscaremos sua valorização por meio de uma gestão administrativa cada vez mais 

moderna e eficiente rompendo com o processo de precarização do trabalho que existe em muitas 

áreas da administração.  

O compromisso é com a construção de um processo de formação permanente, seja na 

capacitação técnica, administrativa e tecnológica, seja no estabelecimento de instrumentos de 

valorização profissional, salarial e de benefícios, como no fortalecimento dos planos de carreira, 

ou na construção e estabelecimento de canais de comunicação direto com o funcionalismo a fim 

de tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços públicos. 
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Eixo 2 – Qualidade do Ambiente 

Ribeirão Pires é uma cidade com muitas potencialidades. Dispõe de bons espaços públicos, 

muitas ruas e avenidas arborizadas, uma paisagem com muito verde e clima agradável. Um bom 

lugar para se viver, para se trabalhar, para ter lazer, usufruindo de seus espaços construídos e 

naturais. 

 O Partido dos Trabalhadores, quando governou a cidade, atuou para melhorar ainda mais as 

suas qualidades. Recuperou praças, criou e reabriu parques, arborizou ruas, praças e espaços 

públicos, melhorou muito o viário, a iluminação pública, melhorou o transporte coletivo 

público, criou a integração do transporte, e estabeleceu um padrão de excelência na manutenção 

e zeladoria do centro e dos bairros. Foi um trabalho em conjunto com a população e algumas 

marcas daquele momento podem ser vistas ainda hoje na cidade, mesmo passados 15 anos. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente acredita que um ambiente de 

qualidade deve apresentar equilíbrio entre áreas construídas e livres, com infraestrutura de 

serviços coletivos adequada às necessidades de seus moradores, com áreas verdes preservadas e 

de utilização pública em um ambiente que nos deixe felizes em estar em nossa cidade. 

Estabelecemos aqui o compromisso de garantir a qualidade do ambiente por meio das diretrizes 

da sustentabilidade: ambiental, social, econômica, cultural, institucional e geográfica, de forma 

a promovermos a saúde do ambiente que consequentemente reflete na saúde pública e pessoal – 

seja física e mental, além da garantia de bem-estar à nossa população. 

Resgataremos os cuidados com a cidade, investindo em espaços públicos de qualidade, atuando 

pela recuperação e preservação de nossos rios e nossa vegetação e melhorando a vida das 

pessoas é o nosso compromisso com Ribeirão Pires e seus moradores. 

 

Planejamento e Controle Territorial 

O planejamento do crescimento da cidade é um dos grandes desafios das administrações 

municipais. Buscaremos um desenvolvimento equilibrado, que garanta a preservação da água, 

de nossas matas, de nosso meio ambiente ao mesmo tempo em que possibilite o 

desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis para que os moradores possam 

trabalhar e viver com segurança e harmonia. 

A discussão e elaboração das regras de planejamento territorial, contará com a participação 

cidadã, como já aconteceu durante o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de 

2004. 

Resgataremos as ações propostas pelos governos do PT na cidade e que foram abandonadas ao 

longo do tempo, como a implantação de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS que visam 

permitir a regularização de bairros, hoje irregulares e sem infraestrutura, e a previsão de áreas 

para construção de moradias necessárias ao reassentamento de habitações construídas em áreas 

de risco entre outras ações de regulação do território a partir também do monitoramento constate 

das áreas com risco de desmoronamento em toda a cidade. 
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Recuperação e Preservação da Paisagem 

A recuperação da paisagem e sua preservação devem considerar além da paisagem natural, 

exuberante em Ribeirão Pires, também a paisagem construída, seus espaços públicos e privados 

e os marcos históricos que contam a história da cidadee formam um museu a céu aberto.  

A definição de meio ambiente engloba os recursos naturais, como a água, os animais e as 

plantas e, também, os seres humanos, as cidades e demais estruturas que construímos, por meio 

da tecnologia, conhecimento e cultura. A forma como nos relacionamos e como impactamos os 

recursos naturais, além de nossas relações pessoais dentro da sociedade, constituem nosso meio 

ambiente, estrutura complexa, resiliente e dinâmica. 

Agir localmente reflete em questões regionais e Ribeirão Pires faz parte de um corredor 

ecológico junto a outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo, detentores de grande 

biodiversidade e recursos hídricos, necessários para a sobrevivência de milhões de pessoas. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente assume o compromisso de zelar 

pela manutenção de todos os bairros e tornar público o acesso ao cronograma, por meio de um 

aplicativo digital em que o cidadão poderá acompanhar o cronograma de obras, varrição e 

capinação, manutenção da iluminação pública e outros serviços.  

Percebemos durante as discussões do programa de Governo que a população deseja viver numa 

cidade limpa e bem cuidada, que receba manutenção constante em suas ruas, que cuide das 

calçadas e praças e que fiscalize o descarte irregular de lixo e entulhos. Cuidar bem da cidade 

será a palavra de ordem durante a nossa gestão. 

Cuidar da cidade requer ações de manutenção permanente não só dos aspectos voltados para a 

infraestrutura, mas também os cuidados com nossa paisagem natural. Propomos a criação de 

programas de arborização e ajardinamento dos espaços públicos, incluindo a manutenção 

contínua e o replantio e o reflorestamento de áreas de proteção ambiental com mudas nativas da 

Mata Atlântica e a fiscalização, de forma periódica, em consonância com outras equipes, 

vistoriando obras, crimes contra o patrimônio ambiental. 

 
Saneamento ambiental 

Nossa cidade já esteve na vanguarda das propostas e das ações para o saneamento ambiental e 

durante os governos do PT vimos avanços significativos que, no entanto, foram abandonados ou 

apresentaram redução de investimentos.  

O compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente é a retomada do 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, que inclui: a coleta seletiva de materiais recicláveis que 

será expandida para todos os bairros e da implementação da usina de resíduos de construção 

civil evitando assim o descarte irregular de entulhos. Fiscalizando e promovendo ações 

educativas. 

Para garantir a plena vocação da cidade como área produtora de água, é fundamental que 

vetores de poluição das águas, como os esgotos sanitários da cidade, sejam coletados e 

devidamente tratados.  
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Essa atribuição em Ribeirão Pires é do Governo de São Paulo, por meio da SABESP que após 

inúmeros anúncios em relação a investimentos e implantação de sistemas de coleta e tratamento 

de esgoto sanitário, ainda não implementou o atendimento universal em nossa cidade e apenas 

60% do esgoto gerado é tratado (dados da SABESP em 2019). 

Nosso compromisso será o de rever o contrato com a SABESP fiscalizando e exigindo seu 

cumprimento no que diz respeito aos investimentos previstos para viabilizar a coleta de esgoto e 

o abastecimento de água na cidade com redução do cronograma de execução. 

Durante as discussões do Programa de Governo a necessidade de cuidar dos nossos rios e 

córregos apareceu em todos os bairros da cidade, por isso será o compromisso da Coligação 

Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente a execução de um plano consistente de limpeza e 

desassoreamento dos rios e córregos, a recomposição de matas ciliares e a despoluição do 

Ribeirão Pires. 

Comprometemo-nos também com a execução de obras de drenagem de modo a evitar 

enchentes, como o monitoramento e ações em locais com risco de desabamento de modo que a 

população possa viver com tranquilidade nesses locais. 

 

Habitação e Regularização Fundiária 

A habitação é um direito e uma necessidade básica para todas as pessoas. Em Ribeirão Pires 

nossos desafios para garantir moradia de qualidade para a população são um pouco diferentes de 

outras cidades. Aqui precisamos combinar a preservação do meio ambiente com a necessidade 

de morar de nosso povo. 

As habitações construídas em áreas de risco e as condições precárias em que vivem dezenas de 

famílias em Ribeirão Pires exigirão, além da produção de moradias e a execução de obras para 

garantir a segurança dessas áreas, uma efetiva política de regularização fundiária. 

As ações referentes à habitação e regularização fundiária devem estar de acordo com o conjunto 

das ações públicas de planejamento e desenvolvimento urbano, de forma que todos os 

moradores caibam na cidade, especialmente aqueles mais necessitados. 

O compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente é estruturar uma 

política pública para a efetivação de um processo amplo de produção de moradias em Zonas de 

Especial Interesse Social (ZEIS), bem como regularização fundiária que atenda aos bairros 

ainda irregulares de Ribeirão Pires. Agora isso é possível, tendo em vista os instrumentos 

criados por novas leis estaduais e federais aprovadas recentemente. 

 

Mobilidade Urbana e Transportes Públicos 

Uma das principais funções do poder público municipal é promover uma circulação livre e 

adequada para as pessoas, condição essencial para o desenvolvimento de todas as outras funções 

da cidade. Ruas e avenidas com boa manutenção, sinalização planejada e uma fiscalização 

eficiente e educativa do trânsito, juntamente com um sistema de transporte coletivo ágil e 

confortável, têm a função de promover o acesso das pessoas de suas casas ao trabalho, ao lazer, 
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à saúde, à educação e garantir a movimentação de bens e serviços fundamentais para o 

desenvolvimento econômico e social da cidade. 

A administração da cidade deve estar atenta à necessidade de articulação entre os diversos 

modos de se movimentar pela cidade, criando condições para que as pessoas acessem o Centro 

da cidade por meio de transportes coletivos ou individuais, motorizados ou não, para seu 

trabalho ou lazer e possam seguir para outras cidades ou regiões por meio de ônibus 

intermunicipais e pelos trens da CPTM. É importante que as alternativas de acesso contem com 

infraestrutura adequada para permitir sua utilização por nossa população. 

Quando governou Ribeirão Pires, o Partido dos Trabalhadores realizou muitos investimentos, 

permitindo a modernização da sinalização viária da cidade e condições muito melhores de 

manutenção das principais ruas e avenidas, principalmente aquelas que atendem as linhas de 

transportes coletivos. Também foram realizados grandes investimentos, em conjunto com a 

iniciativa privada, na modernização dos ônibus da cidade, melhorando em muito o conforto das 

pessoas e a criação da integração de ônibus. 

Nossa meta é resgatar essas ações, realizando os investimentos necessários com planejamento e 

participação das pessoas para melhorar o conforto e a mobilidade dos moradores de nossa 

cidade. 

Dentre nossos compromissos estão a revisão dos itinerários, trajetos e frequência do transporte 

coletivo atendendo os bairros mais distantes, a construção de pontos de ônibus cobertos e a 

implementação de um sistema de fiscalização permanente do transporte coletivo. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente se compromete ainda com a criação 
de ciclovias/ciclofaixas, construção de um bicicletário no Centro permitindo assim outras 

formas de locomoção não poluentes. 

 

Educação Ambiental 

A Educação Ambiental é parte importante da gestão, ao promover interface com diversas 

secretarias.  No intuito de criar uma cultura de respeito, preservação ambiental e consciência em 

relação aos impactos globais da destruição das áreas preservadas e das nascentes.  

Entendemos que um dos principais desafios da Educação Ambiental em Ribeirão Pires é o de 

construir, junto ao cidadão e à cidadã, a compreensão de que a riqueza da cidade é ser produtora 

de água e de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. 

Assim, nossa candidatura se compromete oferecer cursos para técnicos, professores e a 

população em geral sobre a temática ambiental, reativar e utilizar o viveiro municipal de mudas 

nativas da Mata Atlântica, como espaço educativo com visitas guiadas, assim como outros 

espaços da cidade como os parques e praças. E ainda elaborar materiais técnicos e de linguagem 

acessível, para ampla divulgação e comunicação sobre a cidade e serviços/orientações 

relacionados a preservação do meio ambiente. 
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Proteção Animal 

Nossa cidade é abundante em fauna, sejam animais domésticos ou silvestres que infelizmente 

não estão livres de maus tratos. Há uma farta legislação que protege os animais, porém, o que 

falta é que essas leis sejam realmente cumpridas. O mau trato animal além de ilegal é capaz de 

retirar sua identidade fazendo com que ele tome atitudes que fogem do seu comportamento 

natural. 

Muitos animais domésticos são abandonados pela cidade privados de água, alimentação, 

proteção, carinho e atenção. No caso dos animais silvestres, situações de abandono e maus 

tratos também são observadas, porém ocorre ainda a morte dos animais quando são retirados do 

seu habitat natural e a venda ilegal. 

Nossa proposta de governo leva em consideração esses fatores e se compromete em atuar 

fortemente no combate a atitudes criminosas contra os animais e na proteção da vida animal em 

nossa cidade. 

Para isso, a Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente assume o compromisso de 

criar ações de fiscalização e proteção dos animais abandonados nas ruas e dos animais silvestres 

e criar programas e projetos voltados à posse responsável, castração e feiras de adoção; 

  

 

Eixo 3 – Garantia de Direitos 

O momento é de avançar e proteger nossa democracia. Isso significa também a garantia do 

exercício dos Direitos, ou seja, tudo que se refere à pessoa humana, tal como a vida, a 

dignidade, a liberdade e a segurança.  

O projeto de sociedade que acreditamos está voltado à justiça social e à garantia de liberdades 

para todas e todos. Nessa perspectiva, entendemos que toda pessoa humana nasce com Direitos 

que devem ser assegurados por meio de oportunidades iguais que precisam ser garantidas pelas 

políticas sociais. 

Entendemos, ainda, que a garantia de direitos, por meio da realização de políticas sociais, é 

essencial para diminuir os efeitos das desigualdades estruturais e melhorar a vida das pessoas.  

Este Eixo envolve as políticas públicas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer, segurança 

pública e as denominadas Políticas Sociais (assistência social): juventude, mulheres, idosos e 

pessoa com deficiência que remetem a um público específico e ainda, direitos humanos, 

inclusão digital, criança e adolescente, segurança alimentar, igualdade racial e ações afirmativas 

que devem estar presentes de forma transversal, pois não se trata de políticas que podem ser 

resumidas em ações intrínsecas à área e sim de forma ampla para que todas as variáveis de cada 

tema e contexto possam ser analisadas e enfrentadas. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente assume o compromisso de fomentar 

a participação da sociedade nas formulações de políticas públicas que garantam o direito de 

todos e todas a uma vida digna com a redução das desigualdades e da exclusão social. 
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Educação 

A garantia de educação de qualidade, pública, inclusiva e democrática para todos e todas é 

fundamental para o exercício da liberdade e da cidadania, fortalecimento das relações sociais 

respeitosas, à prática de valores humanitários e o fortalecimento da nossa democracia. A 

educação como direito humano fundamental é o principal meio de acesso à cultura, às ciências, 

às artes, à filosofia, à tecnologia e condição importante para a superação das discriminações. 

Outro compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente é com a gestão 

democrática nas escolas, por meio da consolidação de Conselhos Escolares em todas as 

unidades, do Conselho Municipal de Educação, de Alimentação Escolar e do FUNDEB, além 
da revisão do Plano Municipal de Educação com a participação de todos os atores da sociedade. 

Assumimos aqui a Educação como prioridade, defendendo a escola pública e garantindo o 

direito à educação de crianças, jovens e adultos a partir de 5 frentes que se inter-relacionam: 

Acesso e permanência; Qualidade social do ensino; Democratização e qualificação da gestão 

educacional; Valorização profissional e Financiamento. Serão esses os eixos da Coligação 

Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente que incluem os compromissos de ampliar o 

atendimento da educação infantil nas creches bem como o horário de funcionamento, 

implementar ações de alfabetização de Jovens e Adultos e projetos de qualificação do 

trabalhador. Garantir para todos os alunos, inclusive com deficiência, espaços acessíveis, 

formação para os professores, materiais de qualidade, uniformes, transporte e profissionais 

especializados. Oferecer alimentação escolar de qualidade e equipamentos tecnológicos para 

alunos e professores permitindo aulas mais dinâmicas e atrativas. Realizar reformas, 

ampliações, adequações de espaços e manutenção permanente de todas as escolas, implantar 

ainda projetos de educação ambiental e de cultura em todas as escolas. 

No que diz respeito a busca pela qualidade o compromisso está numa política voltada para a 

educação inclusiva integrada entre poder público, entidades assistenciais e conselhos 

municipais; revisar a proposta curricular da Educação Infantil e elaborar a do Ensino 

Fundamental e criar instrumentos institucionais de avaliação permanente do desenvolvimento 

da aprendizagem estabelecendo indicadores para a melhoria da qualidade do ensino. 

Quanto aos profissionais de educação o compromisso é a criação de um Programa de Formação 

Continuada em serviço e a implantação de forma integral a Lei 11.738/08 que estabelece o Piso 

Salarial e um terço da jornada para planejamento e formação. 

 

Saúde 

As políticas públicas de saúde são destaque para um processo civilizatório de garantia de 

direitos. O Sistema Único de Saúde (SUS), conforme está inscrito na Constituição Federal de 

1988, é a política pública mais inclusiva do país, pois atende o conjunto da população brasileira.  
 

Diante do reconhecimento, até internacional, de que o SUS é um sistema perfeito na sua 

concepção, mas que o atendimento na ponta é, muitas vezes, insuficiente, podemos concluir que 
os males do SUS estão no financiamento e no mau gerenciamento dos recursos disponíveis.  

 

A pandemia do novo coronavírus deixou exposta a incapacidade dos gestores públicos em 
administrar uma grave crise sanitária e social.  A falta de leitos, de respiradores, de EPIs para os 

funcionários da linha de frente, falta de testes, de uma política de controle de circulação das 
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pessoas, de articulação regional nas medidas sanitárias, de lideranças na gestão da crise expôs 

governo fracos e ineptos que resultaram num assombroso número de contaminados e mortes. 

Por isso, nossa candidatura defende, intransigentemente, a defesa do SUS para garantirmos o 
acesso universal, integral e equitativo da população à saúde, e a revogação da Emenda 

Constitucional 95/2016, de congelamento de gastos públicos pelos próximos 20 anos.  

 
Durante o Governo do PT em Ribeirão Pires (1997-2004) a população viu ampliar seus direitos 

e a capacidade de atendimento da saúde no município por conta de inúmeras ações como a 

construção da primeira maternidade pública do município e a reforma e ampliação de 

atendimento do Hospital São Lucas, construção e entrega de duas novas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs), do Pronto Atendimento Central, a criação do serviço de Agentes Comunitários 

de Saúde, a criação da Estratégia de Saúde da Família, a implantação do Programa de 

Internação Domiciliar, a criação das Residências Terapêuticas, a criação do Centro de 

Especialidades Médicas entre outras ações. Com isso, a mortalidade infantil caiu 30%, para 

menos de um dígito, num período em que o Brasil figurava entre os piores índices da América 

Latina. A participação e o controle da sociedade se concretizaram com a realização das 

Conferências Municipais de Saúde, fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e 

implantação dos conselhos gestores das UBSs. 

A população vive ainda a expectativa não cumprida por quatro mandatos, da entrega de um 

novo hospital, enquanto o Hospital e Maternidade São Lucas está se deteriorando sem 

investimentos.  

O compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente na gestão 

municipal da Saúde é priorizar, em conformidade com as diretrizes do SUS, os moradores de 

bairros com maior carência de serviços e em situação de maior vulnerabilidade social, e integrar 

o conjunto de políticas públicas de melhoria da qualidade de vida dos moradores. Nos 

comprometemos ainda, com uma gestão responsável, eficiente e participativa em que haja 

otimização total de recursos físicos, financeiros e de profissionais, conseguindo levar um 

serviço de mais qualidade para a população. Nossas diretrizes para promover a qualificação do 

sistema municipal de saúde serão: atenção básica humanizada, resolutiva e de qualidade; a 

qualificação da rede de urgência e de atenção hospitalar; atenção especializada, articulada e 

integrada em rede; a qualificação da gestão pública e valorização do trabalho em saúde e a 

participação da sociedade na formulação da política de curto prazo, por meio das conferências 

de saúde, e o controle social da qualidade do atendimento, por meio dos conselhos. 

Entendemos que a partir dessas ações os principais problemas apontados pela população como a 

qualidade do atendimento; a ausência de Agentes Comunitários de Saúde, a falta de 

medicamentos e a demora na marcação de consultas e exames serão solucionados. 

Daremos ainda atenção cuidadosa às questões maternais e de atendimento nos CAPs e em 

residências terapêuticas e criaremos programas de saúde específicos voltados às características e  

necessidades de mulheres, idosos, adolescentes, população negra e LGBTQI+. 

 

Cultura 

Ribeirão Pires, pelo seu processo de formação histórica, é rica e diversa na composição de sua 

sociedade, bem como nas expressões da cultura de sua gente.  
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Durante as gestões petistas, a Cultura revelou seu potencial em três dimensões – cidadã, estética 

e econômica – por meio da democratização do acesso à produção, fruição e difusão das 

atividades e bens culturais. Por meio dos cursos livres (oficinas) de teatro, dança, música, artes 
visuais, dentre outras modalidades, a cidade testemunhou o fortalecimento dos vínculos 

baseados na igualdade, no respeito e na solidariedade entre seus cidadãos e cidadãs.  

 
Os eventos, muitos deles com o intuito de compartilhar os experimentos entre as múltiplas 

linguagens, como a Mostra Integrada de Artes, possibilitaram a interface entre as diversas 

modalidades artísticas e a apreciação por grande parte do público. 

 
Entretanto, a ausência de políticas públicas para a cidade resultou no subdesenvolvimento de 

seu potencial cultural e criativo. Marcada por ações vinculadas a eventos esporádicos nos quais, 

em sua grande maioria, os fazedores de cultura e artistas locais são excluídos de todo o processo 
– desde a formulação até a participação em apresentações – a Política Cultural de Ribeirão Pires 

(ou a ausência dela) não permite aos cidadãos e cidadãs o direito ao acesso e a uma presença 

efetiva na vida da cidade. 
 

O compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente será com a 

manutenção dos equipamentos e espaços culturais, garantia de recursos, equipamentos e 

insumos para a realização de cursos e oficinas, inclusive nos bairros. 
 

A partir do princípio da participação fortaleceremos o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo 

Municipal de Cultura visando maior participação da sociedade nas decisões do setor cultural.  
 

As diretrizes para a elaboração de políticas públicas para a Cultura em Ribeirão Pires devem 

considerar a valorização da participação cidadã, além de ações integradoras e inclusivas, para 

que o maior número de pessoas possa ter acesso à produção, difusão e fruição das atividades e 
bens artístico-culturais. Essa participação deve abranger as diferentes modalidades, observadas a 

diversidade e pluralidade das expressões culturais e de pensamento em ações que contemplem o 

respeito e a integração responsável com o meio ambiente, além de uma possibilidade de 
desenvolvimento econômico sustentável para nossa cidade e região. 

 

 

Esporte e Lazer 

Uma política pública de esporte e lazer deve priorizar o incentivo à prática de diversas 

modalidades a partir da conscientização da população sobre sua importância e não focada na 

realização de grandes eventos que não passam a fazer parte da vida cotidiana das pessoas. 

Oferecer espaços para a prática esportiva, principalmente nos bairros mais carentes, planejar 

espaços livres que garantam essa prática, inclusive nos espaços escolares em tempo ocioso, bem 

como estabelecer um trabalho intersetorial com a educação e a saúde são compromissos da 

nossa candidatura. 

Na direção da gestão democrática assumimos o compromisso de realizar a Conferência 

Municipal de Esporte e Lazer para formular diretrizes da política de desenvolvimento do 

Esporte e Lazer e ativar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente pretende garantir o acesso da 

população em atividades de esporte e lazer em cada região da cidade com atividades 

diversificadas e direcionadas aos diferentes grupos etários, de gênero e com deficiências. Nos 
comprometemos ainda com a promoção de atividades de lazer especialmente nos bairros. 
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Políticas Sociais  

 

Para se construir uma sociedade sustentável, onde os desenvolvimentos econômico, urbano e 

social integrem-se na busca da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente, é 

fundamental que essa comunidade avance em relação aos direitos do cidadão. 

É preciso estabelecer na cidade ações na área da Assistência Social que superem o cunho 

filantrópico e benemérito, tendo sido direcionadas e organizadas em um sistema descentralizado 

e participativo, constituído por entidades assistenciais, sociedade civil e pelos Conselhos 

Municipais de Assistência Municipal e dos Direitos da Criança e do Adolescente visando à 

democratização e a transparência como prática cotidiana. 

As políticas de Assistência Social proposta pela Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de 

Toda a Gente busca, sobretudo, dar segurança, cobertura, garantias e atendimento a indivíduos 

e famílias em situação de vulnerabilidade social e às famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, 

abuso sexual e uso de drogas e em situação de rua entre outras. 

Pretendemos fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social e implantar a gestão plena 

de assistencial social, articular ações de assistencial social com as políticas de saúde, educação, 

esporte cultura, lazer e trabalho, combater todas as formas de preconceitos e discriminações, 

reorganizar e ampliar as unidades de Centro de Referência de assistencial social (CRAS) e 

Implantar o Centro de Referência Especializado em Assistencial Social (CREAS) e investir em 

formação dos servidores municipais, conselheiros tutelares e de direitos, fortalecendo assim o 

controle social. 

 

Políticas para as Mulheres 

Aformulação de políticas públicas para Mulheres deve estar presente de maneira interseccional 

em todas as políticas de um governo, com olhar articulado nas diversas áreas da gestão. Ao 

mesmo tempo, a interseccionalidade evidencia que as mulheres são diversas entre si: indígenas, 

negras, lésbicas, bissexuais, transsexuais, do campo, da cidade, quilombolas, de matriz africana, 

ciganas, jovens, idosas, profissionais do sexo. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente enfrentará o desafio de construção 

de políticas para a igualdade entre todos os gêneros, combatendo as estruturas patriarcais e a 

política de morte, que impõem o poder dos homens sobre as mulheres, em um contexto de 

adversidades. 

Nosso compromisso está em garantir os direitos das mulheres em nossa cidade por meio de 

políticas públicas interseccionais de forma articulada que promovam a proteção, o atendimento 

integral, a segurança, a saúde, a educação e qualificação profissional e ainda a geração de 

emprego e renda para as cidadãs ribeirãopirenses por meio da elaboração do Plano Municipal de 

Políticas para as mulheres, a garantia de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à 

violência de gênero, fortalecendo a rede de atendimento às mulheres em situação de violência 

doméstica e divulgação e apoio ao cumprimento da Lei Maria da Penha (11.340/06). 
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Políticas para a Juventude 

 

O Brasil reconhece uma série de direitos da Juventude (entendido como adolescentes e jovens 

com idades entre 15 e 29 anos), considerando as especificidades desta fase da vida humana, 

tanto subjetivos – como o fato de ser a juventude um sensível período de transição e formação 

psicossocial – quanto objetivos – como o fato dos índices de violência contra a juventude 

superarem por amplas margens os mesmos índices contra os demais segmentos populacionais. 

Verifica-se no país, a violação sistemática dos direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude, 

sendo cada vez mais reduzidos os investimentos em política cultural direcionada a este 

segmento e políticas que garantam o acesso e permanência com qualidade na educação em todos 
os níveis. 

 

Além do cenário marcado pela violência e pela ausência de garantia de direitos, a população 

jovem sofre com o alto desemprego e baixa renda.  
 

Para a garantia da vida digna para as juventudes, o segmento precisa ser encarado pela gestão 

municipal de maneira transversal, ampliando as possibilidades de geração de renda, acesso à 

educação, saúde e cultura, livre expressão de sua sexualidade e o combate ao racismo e outras 

formas de discriminação, alinhando-se a uma política de segurança cidadã que encare a 

juventude como sujeito de direitos e não como inimigo. 

São exemplos de experiências positivas,  a criação de programas de capacitação e formação de 

jovens; ações culturais e esportivas complementares e integradas à rede de educação pública; 

políticas de incentivo ao ingresso no mercado de trabalho; iniciativas de fomento a 

empreendimentos de economia solidária geridos por jovens; e criação de conselhos, realização 

de conferências e elaboração de planos participativos. A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão 

de Toda a Gente se compromete em seguir nessa direção ampliando as oportunidades dos 

jovens ribeirãopirenses. 

 

Atenção a Pessoa Idosa 

Sabemos que os indivíduos não envelhecem todos da mesma forma. O envelhecimento humano 

é um processo lento, gradativo, individual e diversificado; sofre influência de fatores genéticos, 

dos hábitos de vida, da alimentação, do ambiente, das doenças presentes e das oportunidades 

que puderam ter durante sua vida.  

Diante dessa realidade é necessário esforços coletivos para que as pessoas idosas possam viver 

em condições de dignidade, respeito e solidariedade. Não se trata apenas de políticas 

afirmativas, de saúde ou assistência social, mas sim políticas que consideram a pessoa idosa 

como um cidadão e uma cidadã que deve ter acesso a outros direitos como: esporte e lazer, 

educação, cultura e moradia, cuidando com equidade daqueles que vivem em situação de maior 

vulnerabilidade social. 

A partir dos dados do IBGE 2010, a estimativa da população, em 2019, em Ribeirão Pires seria 

de 123.393 habitantes. Assim, o percentual de idosos no município é de aproximadamente 15%, 

o que corresponderia a cerca de 18.500 habitantes com idade a partir de 60 anos. 
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Cabe assumir um compromisso com essa população assegurando um trabalho articulado entre 

as diferentes áreas do Governo: assistência social, saúde, habitação, educação, cultura, esporte e 

lazer e geração de renda para atendimento integral aos idosos. 

A divulgação do Estatuto do Idoso e o fortalecimento das atividades do Centro de Referência do 

Idoso (CRI) e o atendimento para pessoas idosas vítimas de violência e abandono estão entre os 

compromissos da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente. 

 

Pessoa com Deficiência 

A gestão municipal precisa se comprometer com a construção de políticas para as pessoas com 

deficiência, desafio para o qual todos e todas devem estar muito atentos e preparados. Para 

muito além de políticas de saúde e assistência social, é preciso desenvolver iniciativas que 

garantam condições de acessibilidade e locomoção que favoreçam a participação em atividades 

culturais, de lazer e de educação do corpo. Além disso, é necessário desenvolver ações que 

permitam a geração de emprego e renda e prever o direito à cidade para todas as pessoas com 

deficiência. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente se compromete a assegurar o 

atendimento aos critérios de universalidade, igualdade e justiça social na produção das 

prioridades, na execução das obras e na prestação de serviços. Além disso, é necessário que a 

gestão municipal assuma uma política de atendimento da pessoa com deficiência desenvolvendo 

ações e serviços que integrem as diversas áreas da administração, ou seja, atender as pessoas 

com deficiências considerando suas especificidades e desenvolvimento integral. 

Cabe ainda, oferecer formação permanente aos servidores públicos municipais para ao 

atendimento das pessoas com deficiência; desenvolver campanhas educativas sobre os direitos 
das pessoas com deficiência; criar um banco de vagas das empresas locais para pessoas com 

deficiência, a fim de absorver mão-de-obra local; investir na articulação de programas e ações 

integradas e intersetoriais, combatendo o preconceito e promovendo a autonomia, o 

protagonismo e o reconhecimento dos direitos sociais; 

 

População LGBTQI+ 

A construção de políticas de inclusão social e de combate às desigualdades para a população 

LGBTQI+ requer a afirmação de medidas estratégicas, fundamentadas em preceitos ético-

políticos que visem a garantia dos direitos e do exercício pleno da cidadania. Para o avanço na 

implementação dessas políticas – democráticas e inovadoras a Coligação Frente PT-PSOL 

Ribeirão Pires de Toda a Gente se compromete a fortalecer e adequar o nome do Conselho à 

Atenção da Diversidade Sexual, para Conselho Municipal LGBTQI+, realizar fórum para 

elaboração do Plano Municipal de Promoção da Cidadania LGBTQI+ e Enfrentamento da 

LGBTfobia; criar o Centro Municipal de Referência LGBTQI+ para oferecer serviços como 

atendimento psicossocial, orientação e encaminhamento jurídico em casos que envolvam 

violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e garantir o recorte de orientação 

sexual, de identidade de gênero perpasse todas as políticas do município buscando executar e 

implementar políticas não segregacionistas. 
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Segurança Alimentar 

As primeiras ações públicas de segurança alimentar em Ribeirão Pires aconteceram durante o 

Governo gestão da prefeita Maria Inês (1997-2004), com o objetivo de melhorar a qualidade dos 

alimentos, evitar desperdícios e atuar no combate à desnutrição infantil nas áreas de 

vulnerabilidade social do município.  
Desde então, muito se avançou nas políticas nacionais de combate à fome, à desnutrição e no 

estabelecimento de políticas de melhoria da qualidade alimentar da população em nível federal. 

Principalmente com a implantação, a partir da Lei Federal 11.346/2006, do Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) que estabelece as definições, princípios, diretrizes e 

objetivos com vistas a assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). A  

Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente se compromete a criar o Fórum 

Municipal de Segurança Alimentar envolvendo entidades e associações de cidade no debate e 
estabelecimento de políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), criar programas de 

Suplementação Alimentar com o objetivo de proporcionar às famílias em situação de exclusão 

social e vulnerabilidade nutricional. Implantar hortas comunitárias em comunidades e bairros, 
proporcionando acesso a uma alimentação saudável e fonte de geração de renda, bem como um 

Programa de Educação Alimentar para oferecer palestras e cursos enfocando a educação 

alimentar e fomentando atividades para geração de trabalho e renda. 

 

Políticas para a Segurança Urbana e Ambiental 

Descrever uma política de segurança pública e de estado articulada, integrada, intersetorial, 
comunitária e de monitoramento, que garanta não somente a segurança ao patrimônio público e 

privado e aos cidadãos e cidadãs, como o combate a qualquer tipo de violência, de trânsito, 

contra a mulher, contra o idoso, à criança, aos negro, mas sobretudo que garanta o respeito aos 
diretos humanos e a prevenção à agressão verbal, ao bulling e o combate intransigente ao ódio e 

às fake news. 

O Governo do Estado é o principal responsável pela política de Segurança Pública. No entanto, 

os municípios podem e devem atuar de forma complementar, sobretudo em ações de prevenção 
ao crime e à violência, que historicamente tem sido uma dificuldade na atuação do Estado. 

A política municipal de segurança cidadã manterá articulação permanente de ações preventivas 

e ações sociais que permitam uma atuação do município sobre as causas da violência, por meio 
de políticas integradas, multissetoriais e territorializadas. 

É importante lembrar que uma segurança municipal preventiva cidadã depende também de 

variáveis que vão além das ações policiais, tais como o ambiente comunitário, equipamentos 

coletivos de qualidade, infraestrutura social e urbana, meio ambiente e os diversos serviços de 
utilidade pública. 

Ações municipais têm grande impacto na sensação de segurança da comunidade. Assim a 

iluminação pública nos bairros, fiscalização de posturas relativas ao ordenamento e uso e 
ocupação do solo, o saneamento básico, as ações de zeladoria da cidade, são fatores que 

contribuem para a qualidade de vida e para prevenir a violência, atuando como ações 

complementares de segurança pública. 

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente assumirá a tarefa de articulação da 

gestão da política de segurança, que precisa ter atuação intersetorial com a participação das 
diversas áreas da administração, de modo a consolidar a ação preventiva como uma marca da 

nova administração da cidade a partir das seguintes ações: elaboração do Plano Municipal de 

Segurança; criação de um gabinete de Defesa Social integrando as polícias, poder público 
municipal, poder judiciário e comunidade com o objetivo de propor ações e políticas públicas 

para o setor por meio de um Fórum; garantir a adequação do efetivo da guarda às realidades do 

município, tornando-a uma Corporação Cidadã; oferecer qualificação continuada aos 
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profissionais da Guarda Civil Municipal; melhorar a infraestrutura (viaturas, uniforme, 

armamentos, equipamentos) da Guarda Municipal para atender a demanda de proteção dos bens 

públicos e para ampliar a prestação de serviço; fortalecer a participação da comunidade no 
processo de gestão das políticas territorializadas de prevenção da violência com o Programa 

Cidade de Paz; melhorar o serviço de manutenção e expandir a iluminação pública atingindo 

100% da malha urbana; ampliar e reestruturar a Ronda Escolar e Comunitária da Guarda Civil 
Municipal fortalecendo a aproximação com a população; reestruturar a Guarda Civil Municipal 

Ambiental e Turística; fortalecer a organização do Conselho de Segurança CONSEG; criar e 

apoiar projetos de “vizinhança solidária”, “conheça seu vizinho”; ampliar o sistema de vídeo-

monitoramento por câmeras, garantindo o efetivo trabalho de inteligência da PM e GCM. 

 

 

Eixo 4 - Desenvolvimento Sustentável Gerando Emprego e Renda 

A crise econômica e ambiental e agora sanitária que o mundo atravessa nos desafia de forma 

enfática, a pensar na necessidade de desenvolver no município de Ribeirão Pires um modelo 

econômico que respeite os limites de um território localizado 100% em área de proteção dos 

mananciais, as relações nele estabelecidas, e uma perspectiva de futuro sustentável que garanta 

geração de emprego e qualidade de vida de quem aqui vive, trabalha e empreende. 

A cidade atravessou, durante sua história, fases de desenvolvimento e estagnação que deixaram 

marcas no modelo de cidade que temos hoje. A abertura econômica sem planejamento e o 

fortalecimento do neoliberalismo internacional nos anos 1990, desencadearam um processo de 

desindustrialização do Grande ABC, que impactou sobremaneira o desenho econômico da 

cidade, com a perda, de importantes empresas geradoras de empregos e receitas públicas. 

Exatamente neste período, o Partido dos Trabalhadores estava à frente da administração 

municipal e foi capaz de mobilizar a sociedade no sentido de encontrar saídas para uma nova 

fase de desenvolvimento do município, focada nas suas características naturais, políticas 

públicas de fortalecimento dos setores de comércio e serviços da cidade, além de atuar para 

garantir a permanência das indústrias compatíveis com as características de uso e ocupação do 

solo que existiam até então e apostou no desenvolvimento do turismo.  

Caberá a Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente propor saídas e soluções que 

mitiguem todas essas crises e que apontem um novo caminho para a cidade, sem deixar de lado 

ou para trás tudo o que se construiu até aqui. São novas camadas de pactos econômicos, sociais 

e políticos que teremos o desafio de construir. Sempre articulado com todos os municípios do 

Grande ABC através das instâncias de fóruns regionais de construção de consensos.  

 

Indústria, comércio e serviços 

 

Neste tema, o município de Ribeirão Pires terá um imenso desafio, pois é preciso superar os 
limites impostos nas questões relativas à política econômica e de desenvolvimento, políticas 

essas que, sendo atribuição da esfera federal, impõem-se aos municípios muitas vezes de 

maneira autoritária e perversa. Os índices de desemprego traduzem bem essa situação.  
Por outro lado, ainda assim devemos reconhecer que existe um espaço para o poder local 

desenvolver políticas públicas de desenvolvimento, principalmente se articuladas de maneira 

soberana com a região. Assim, o compromisso da Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de 

Toda a Gente aponta como prioridade ações para a manutenção no município das empresas 
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aqui instaladas, que enfrentam os desafios provocados pela Lei de Proteção aos Mananciais. 

Sendo necessárias ainda, ações para atração de novos investimentos, entendendo que existem 

alternativas compatíveis com a preservação ambiental e, portanto, com a qualidade de vida do 
município. Nessa perspectiva cabe também estabelecer um canal de comunicação, orientação e 

apoio técnico aos empresários que pretendem investir na cidade. 

Com relação ao combate ao desemprego, no que se refere à geração de trabalho e renda, nos 
comprometemos a realizar ações como: implementação de parcerias com o governo estadual por 

meio do PAT, apoio a incubadoras de cooperativas e cursos de (re) qualificação profissional. 

 

Buscaremos ainda atrair investimentos em cadeias produtivas como a de logística de baixo 
impacto ambiental, por conta da proximidade do Rodoanel, da capital e do Porto de Santos, e 

implantar ações focadas em arranjos produtivos locais (APL) nos setores de serralheria e 

montagens, ferramentaria, turismo, panificação, pesqueiros, restaurantes e gastronomia e 
economia criativa. 

 

 

Turismo  

O turismo representa 10% do PIB global e cerca de 13% dos empregos do planeta 
conforme dados de 2019 da Organização Mundial de Turismo (OMT).  

Porém, foi uma das atividades mais atingidas pelas novas regras de convivência que o 

mundo adotou devido à pandemia e a sua retomada será lenta e gradual, principalmente o 
turismo internacional. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH, a retomada da atividade 

virá inicialmente em viagens curtas e domésticas, com os viajantes optando por um tipo de 

turismo mais simples, em destinos mais próximos, na sua maior parte feitos através das 
rodovias. 

Nessa perspectiva, grandes centros urbanos como a capital paulista, terão como opção a 

região metropolitana, interior e litoral, aumentando de forma significativa as viagens para 
esses destinos. Coloca-se aí uma grande oportunidade para o turismo em nossa cidade. 

Foi durante o Governo do Partido dos Trabalhadores que Ribeirão Pires conquistou a elevação 

do município de Ribeirão Pires à categoria de Estância Turística em 1998, a cidade teve 

seu potencial reconhecido e ingressou em um grupo seleto de 70 cidades do Estado de São 
Paulo prioritárias para o desenvolvimento do turismo. 

Esse status deu ao município o direito de agregar, junto ao seu nome, o título de Estância 

Turística, além de garantir recursos anuais vindos do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos - DADETUR para a estruturação da cidade,  

fomento e valorizar das atividades de turismo, gerando negócio, emprego e renda. 

 
O último fórum de turismo que aconteceu na cidade foi em 2004, e não há qualquer política de 

aperfeiçoamento dos diversos segmentos da cadeia produtiva turística como o setor 

gastronômico, de arte e artesanato, lazer, cultura e eventos, de hotelaria e hostels, pesqueiro e de 

formação de guias turísticos históricos e ambientais E também nenhuma ação integrada e 
regional no fortalecimento da cadeia regional de turismo articulada com Santo André 

(Paranapiacaba), Rio Grande da Serra e São Bernardo do Campo. 

 
Diante desse cenário, se faz necessário preparar a nossa cidade para receber e fidelizar esse 

visitante para que Ribeirão Pires passe a figurar entre as melhores opções de turismo no estado 

de São Paulo. 

 
A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente se compromete a requalificar os 

pontos turísticos da cidade, promovendo a manutenção permanente a mapear os equipamentos 

com potencial turístico integrando-os regionalmente, elaborar calendário de festas e eventos 
turísticos articulados com as áreas de cultura, esporte e lazer e desenvolvimento econômico.  
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Agricultura Urbana e Sustentabilidade das Áreas Preservadas  

Com 100 km², o município de Ribeirão Pires é um dos mais extensos da região do Grande ABC 

e conta com uma importante área de preservação com chácaras e sítios para uso de lazer das 

famílias em meio à Mata Atlântica, pesqueiros e uma área rural com pequena produção agrícola, 

sobretudo de subsistência ou que integra o cinturão de produção de verduras e legumes, 

principalmente na divisa com o município de Suzano. 

Atualmente, Ribeirão Pires não conta com qualquer política de estímulo e desenvolvimento dos 

setores produtivos agrícolas do município e das áreas preservadas.  A segurança alimentar não 

faz parte das políticas públicas do município nem há qualquer forma de organização dessas 

comunidades, como por exemplo, a de extração mineral como a dos cantoneiros na região da IV 

Divisão.  

A Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente quer mudar essa realidade e 

incentivar e apoiar os diversos modelos de cultura e produção de alimentos, como as hortas 

urbanas, além do estímulo à produção agrícola orgânica e do extrativismo sustentável. Também 

é nosso objetivo a aproximação do produtor com o consumidor, eliminando intermediários e 

fortalecendo o trabalhador rural ou o pequeno agricultor urbano, enfocará no incentivo de 

práticas de baixo impacto ambiental e grande repercussão socioeconômica, priorizará a riqueza 

promovida na economia da  família e da comunidade (o capital social), indo  ao encontro das 

necessidades humanas pela produção de bens e serviços, ao invés de priorizar lucros.  

A produção de alimento mais perto do consumidor final evita os deslocamentos, reduz a pegada 

ecológica, empodera a comunidade, gera renda, cria vínculo social, possibilita resgate de 

memórias, garante alimentar os mais vulneráveis, reduz o impacto de situações de crise 

(aumento de preço de combustíveis, greves no transporte de alimentos).  

O incentivo à produção local como política pública, incrementará as trocas na região ao invés de 

estabelecer dependência exclusiva dos mercados globais indiferenciados.  

Com isto, promoveremos uma significativa redução nos resíduos e na poluição em geral.  

É com prazer e extrema responsabilidade que entregamos esses compromissos a todas as 

cidadãs e cidadãos de Ribeirão Pires. 

  Coligação Frente PT-PSOL Ribeirão de Toda a Gente 

Prof. Felipe Magalhães Prefeito 


