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PROGRAMA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE  (PSOL)  PARA AS 

ELEIÇÔES MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO - 2020. 

 

 

O PSOL é o partido da esperança e da transformação social. Um partido que reúne 

trabalhadores e oprimidos, na luta por uma sociedade justa, inclusiva e solidária. Nosso 

governo será para a maioria, trazendo para o centro do orçamento: as populações das 

periferias, as pessoas em si os vulneráveis tuação de pobreza,e todos aàqueles que 

precisam da prefeitura para resolver questões superar os efeitos das desigualdades sociais, 

educacionais e de saúde.  Nosso programa visa colocar a maioria no poder, 

democratizando o acesso às decisões e destinando o orçamento para o que realmente 

importa: o. O bem- estar da população, com prioridade para os mais pobres! Por isso 

construímos um programa no qual todas as partes estão conectadas. Não podemos falar 

de educação sem pensar em saúde e assistência social. A questão da habitação envolve o 

meio-ambiente, a economia e a assistência social. A mobilidade humana pela cidade passa 

por rediscutirmos questões econômicas, de saúde e sociais. Tudo está interconectado e, 

portanto, nosso programa reflete essas relações. A seguir apresentamos pontualmente 

nosso programa que é fruto do debate entre centenas de militantes e simpatizantes de 

nosso partido. Um programa vivo, que convidamos você a construir e a implementar 

conosco, na luta por uma Ribeirão Preto para a maioria. 

 

SAÚDE 

 

O SUS (Sistema Único de Saúde) é um patrimônio do povo brasileiro, como preconiza a 

Constituição Federal Brasileira de 1988. E durante essa Pandemia, foi graças a esse 

sistema que milhões de vidas foram salvas. Precisamos aprimorar e melhorar esse 

sistema, para que ele nos atenda cada vez mais, e assegure a saúde de nossa população. 

Lutaremos para reverter qualquer iniciativa de privatizar o SUS, e reverteremos aquelas 

que já se desenvolvem. Queremos o SUS público e Universal que atenda a todos com 

qualidade, humanidade e que valorize com salário digno todos os profissionais da saúde 

pública. Acreditamos que o sistema em Ribeirão Preto precisa ser aprimorado com a 

ampliação do serviço médico da família , para toda a cidade, com o aperfeiçoamento e 

qualidade dos serviços de atenção a transtornosdoenças mentais, com a absorção das 

demandas do público LGBTIAQI+, mulheres e pessoas com deficiência, e . Como novos 
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serviços para mulheres e para a população negra.  Por isso apresentamos as seguintes 

propostas: 

 A ESF (estratégia de saúde da família) DEVE SER IMPLEMENTADA EM 

TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; 

 Garantir a Atenção Básica, como modalidade prioritária de acesso aos serviços 

de saúde e estruturá-la, segundo problemas de saúde de maior prevalência, 

incidência e importância social nas mais diversas formas (Estratégia Saúde da 

Família, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, Saúde Bucal, Saúde Mental, entre 

outras);  

 Expandir os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico em tempo viável com 

estabelecimento de prazos máximos para acesso aos exames e procedimentos 

necessários;  

 Auditoria de todos os contratos de terceirização;. 

 Democratização do Conselho Municipal de Saúde;. 

 Fim gradual das terceirizações, com abertura de concursos públicos para o 

preenchimento destas vagas;.  

 Tornar mais eficaz a marcação de consultas e exames direcionando os usuários 

para as unidades mais próximas de suas moradias;.  

 Fortalecimento de um programa leva e traz para pessoas idosas ou com 

dificuldade de mobilidade;. 

 Valorização dos servidores públicos da saúde, com o pagamento adequado de 

horas extras e execução do plano de carreira;. 

 Democratizar a gestão das políticas públicas de saúde, incentivando a criação 

de conselhos gestores, com eleições diretas realizadas entre os trabalhadores de 

cada unidade, e a criação de colegiados de gestão, garantindo a participação dos 

trabalhadores e usuários; 

 Desenvolver estratégias de articulação técnica e planejamento territorial com 

outras secretarias, como Cultura, Habitação, Trabalho, Educação, Assistência 

Social,  Meio-Ambiente, entre outras;etc 

 Atuar de forma a padronizar o atendimento de todas as Unidades de Saúde, 

visando a excelência da qualidade, e buscando compartilhar as melhores práticas 

entre todas as unidades;. 
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 Criar, na Secretaria Municipal de Saúde, a Comissão de Comunicação e 

Informação em Saúde, que vai trabalhar de forma articulada com os demais 

conselhos de direitos e de políticas setoriais, estruturando uma política de 

informação e comunicação em saúde direcionada às comunidades, atuando em 

defesa do SUS e mobilizando a sociedade com vistas ao fortalecimento do 

controle social; 

 Criar um ambulatório especializado no atendimento de pessoas LGBTQI+. 

 Melhorar o processo de acessibilidade às unidades para as pessoas com 

deficiência, inclusive o acesso às informações presenciais e virtuais;. 

 Aproveitar a experiência de algumas UPAS que contam com parcerias com 

Universidades para expandir a experiência para todas as unidades, ampliando 

recursos e elevando a qualidade de todo o sistema;. 

 Aprimorar o sistema leva e traz de pacientes, para que todas as pessoas que 

necessitem, sejam atendidas;. 

 Implementação de políticas sanitárias específicas para pessoas LGBTQIA+, 

considerando exames e prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente 

Transmissíveis);. 

 Criação de protocolo municipal de atendimento e acolhimento ao aborto 

legal, complementar ao protocolo do SUS, com a devida capacitação de 

profissionais para realizar o atendimento;  

 

 Desenvolvimento de protocolos para amamentação e aleitamento; 

planejamento reprodutivo e prevenção de ISTs, inclusive para adolescentes; e 

garantia de acesso a diversas formas de contracepção e profilaxia de ISTs;.  

 

 Dar atenção especial à saúde da população negra em suas especificidades. 

 

 

 

SOBERANIA ALIMENTAR 

 

 Plano de mudanças de hábitos agrícolas: construir cinturões agroecológicos em 

torno da cidade, tornando essas áreas exclusivas para práticas agrícolas de base 
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ecológica, como sistemas agroflorestais, agricultura sintrópica ou biodinâmica, 

permacultura e agroecologia. Assim a população terá acesso aos alimentos 

produzidos por meio de técnicas agrícolas saudáveis ao meio ambiente e a saúde 

humana, no próprio município;.  

 Concessão de terras devolutas sob gestão municipal para grupos familiares 

que queiram produzir utilizando práticas agrícolas de base ecológica. Criação de 

créditos ou programas de financiamento municipal para esses grupos. 

Incentivando assim a inovação tecnológica e o beneficiamento de sua produção, 

aumentando a renda e diminuindo o poder dos monopólios agrícolas;.  

 Criação de concursos municipais para contratar profissionais especializados 

para elaborar, incentivar e desenvolver a práticas agrícolas de base ecológica, no 

campo e nas cidades. O surgimento dessa categoria de servidores deverá estimular 

e aprimorar o desenvolvimento desses temas centrais para uma transição 

ecológica para toda a sociedade.;  

 Política de estímulo à implantação de hortas e canteiros comunitários em 

toda a cidade, que vise a regulamentação de áreas urbanas abandonadas para esta 

finalidade, possibilitando a infraestrutura e apoio técnico gratuito municipal, mas 

com autonomia dos moradores na implementação;.  

 É necessário reduzir o consumo de carne pelos seres humanos, em respeito ao 

direito de vida de todos os animais e a preservação do meio ambiente. As escolas 

devem implantar o dia sem carne, e aderir ao currículo o ensino de hábitos 

alimentares. Priorizar a aquisição de alimentos da agricultura familiar ; 

 Criação de um sacolão do povo em cada região da cidade ao lado dos 

restaurantes públicos municipais; 

 Implementar cursos de manutenção de hortas orgânicas, fitoterápicos e 

formação profissionalizante de jardinagem e paisagismo sustentável;.  

 Agrofloresta urbana: projeto intersetorial (secretarias do meio ambiente, da 

assistência social, da educação e da saúde) que prevê a implementação de 

agroflorestas em áreas degradadas e com vulnerabilidade social. O foco do projeto 

é contribuir com a soberania alimentar das populações locais, por meio da 

produção de alimentos de forma comunitária. Reflorestar, Preservar, Produzir e 

Educar! 
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 Conselhos populares ambientais: Gestão e elaboração de políticas de praças, 

áreas verdes, parques, e unidades de conservação municipal, que seja coletiva, 

através de conselhos populares. Combatendo o racismo ambiental, e visando a 

democratização desses espaços, e a reconstituição de matas, despoluição de rios e 

recuperação da biodiversidade local;.  

 Plano municipal de aquisição de alimentos da agricultura familiar: fomentar 

a agricultura familiar sustentável e agroecológica por meio da compra direta de 

seus produtos e ainda fornecer alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos na 

merenda das escolas municipais, para entidades sócio assistenciais e famílias em 

situação de vulnerabilidade;. 

  Reestruturar o banco de alimentos para que receba a produção dos 

agricultores locais e redistribua para os beneficiados. Criar projeto de lei, com 

cota mandatória de aquisição de no mínimo 70% dos alimentos das escolas 

municipais, de produtores locais, dando preferência para produtos agroflorestais 

e orgânicos;.  

 Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais: criação de programa do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente para remuneração de produtores rurais do 

município que adotem boas práticas agrícolas, bem como que adotem ou estejam 

em transição para práticas agroecológicas ou fazendo a conversão da produção 

convencional para a orgânica.;  

 Estudo de proposta de lei municipal “Ribeirão Preto livre de Agrotóxicos”: 

propor junto a câmara dos vereadores um projeto de lei que proíba a utilização de 

agrotóxicos dentro do perímetro urbano (Estudar e se inspirar no caso de 

Florianópolis).  

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Reorganização dos serviços socioassistenciais do município conforme a 

tipificação nacional do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).  

 Estabelecimento de pontos de atendimento da Assistência Social, em todas as 

UPAS; (não seria UBDS?). 
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 Fortalecimento de um cadastro Municipal de Assistência Social, que será a 

base para a distribuição de uma renda mínima municipal;. 

 Criação de Casas de Acolhimento para a população vulnerável;. 

 Fortalecimento do quadro funcional da Assistência Social, com a realização 

de concurso público;. 

 Fortalecer o banco de alimentos e centralizar as ações de coletas e compra de 

alimentos para fornecer cestas básicas às famílias em condições de 

vulnerabilidade alimentar;. 

 Realizar a integração da Assistência Social com as diversas secretarias para 

que o exercício da ação social se dê de forma integrada.;  

 Integração da Assistência Social com as diversas secretarias, em específico, a 

Secretaria da Educação, para que o exercício da ação social se dê de forma 

integrada. 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

A política inclusiva do PSOL tem na escola pública, gratuita e de qualidade um de seus 

pilares. A escola é um local de socialização, de construção de conhecimento e de 

fortalecimento dos laços solidários. Na escola diversos eixos de inclusão podem se 

encontrar: o combate as opressões, a formação crítica, as práticas culturais e esportivas, 

o entendimento da comunidade, seus problemas e as formas de superação. Reivindicamos 

Paulo Freire e sua educação popular e as ideias de Anísio Teixeira e a educação integral. 

Vamos construir uma escola que valorize todos os profissionais que atuam no seu interior. 

Que terá o número adequado de alunos por sala e que promoverá ações de extensão para 

além do horário das aulas, a fim de promover a formação integral. Valorizaremos o espaço 

das escolas e a aplicação integral do Fundeb na manutenção e aprimoramento das escolas. 

 

 

 Não ao retorno as aulas durante a pandemia;. 

 Garantir 30% do orçamento para a área da educação pública até 2024.; 
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 Estabelecimento de atividades culturais, de lazer, esporte, nas escolas 

municipais, em especial nas periféricas, permitindo que as crianças fiquem dois 

turnos na escola;. 

 Contratação de agentes pedagógicos de cultura, esporte e lazer.; 

 Parceria com o SESC para levar suas ações de cultura, lazer e educação 

ambiental para as escolas públicas;. 

  Valorização de carreira e salarial dos professores e do conjunto dos servidores 

da educação;. 

 Investir fortemente na capacitação dos profissionais da educação, da educação 

infantil e no ensino fundamental; 

 

 Contemplar a educomunicação e leitura crítica da mídia nas escolas de ensino 

fundamental, estimulando a prática transversal do tema nos espaços escolares; 

 Aprovação do PME (plano Municipal de Educação) pelo executivo e 

legislativo municipal na sua integralidade, tal qual foi deliberado, votado e 

aprovado nas audiências públicas, com a participação democrática da sociedade 

civil; 

 Execução de todas as deliberações do PME; 

 

 Criar 4.000 vagas em creches para absorver a demanda atual e o aumento da 

mesma com a crise social decorrente da pandemia; 

  Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades 

diversas educacionais especiais;.  

 Estimular e promover iniciativas voltadas para a Alfabetização Digital; 

 Reverter, gradativamente, o processo de privatização, terceirização e 

conveniamento da educação pública municipal;.  

 Realizar Conferência Municipal da Educação a cada dois anos.; 

 Ampliar a democracia na gestão das escolas; 

 Realizar Auditoria na secretaria da educação e levantamento de todos os 

convênios com o poder público municipal (Coderp), estadual e federal (MEC); 

 Chamamento de PI, PII E PIII efetivos aprovados no último concurso, em 

detrimento do chamamento dos emergenciais aprovados em processo seletivo; 

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Espaço Depois de:  0 pt, Espaçamento

entre linhas:  1,5 linhas

Formatado: Espaço Depois de:  0 pt, Espaçamento

entre linhas:  1,5 linhas

Formatado: Espaçamento entre linhas:  1,5 linhas

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, Cor da

fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, Cor da

fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Espaço Depois de:  0 pt, Espaçamento

entre linhas:  1,5 linhas

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática



 

 

 
8 

 Levantamento de todos os projetos da secretaria e convocação de audiência 

pública para discutir e deliberar com toda a comunidade escolar, sobre a 

manutenção e criação de novos projetos; 

 Incentivo a discussão, aprovação e execução do Plano Político Pedagógico da 

unidade escolar, discutido e aprovado democraticamente pela comunidade 

escolar; 

 Fortalecimento do Conselho de Escola com incentivo a participação de pais, 

professores e alunos, para que este colegiado, seja realmente participativo e 

deliberativo; 

 Apoio a organização dos estudantes, através do fortalecimento dos Grêmios 

Estudantis nas EMEF, abrindo canais de discussão democrática sobre as 

necessidades e ambições dos alunos na sua escola; 

 Chamamento de coordenadores pedagógicos aprovados em concurso 

público, para todas as CEI e EMEI e de supervisores de ensino aprovados em 

concurso público, para acabar com o déficit existente na secretaria;. 

  Levantamento de todos os cargos de confiança e/ou em desvio de funções 

lotados na secretaria da educação e estudo e avaliação da necessidade da 

manutenção dos mesmos; 

 Política de apoio e fortalecimento das entidades sindicais, que estão realmente 

comprometidas com a democratização do ensino em nossa cidade e em nosso 

Estado; 

 Apresentação de um projeto de lei para transformar o Conselho Municipal 

de Educação em um órgão deliberativo; 

 Firmar parcerias com as universidades públicas, coletivos, grupos teatrais, 

musicais e movimentos sociais para atuarem junto aos alunos e pais, através de 

cursos, oficinas, espetáculos e intervenções culturais; 

 Firmar convênios com universidades públicas com o objetivo de 

aperfeiçoamento dos professores;. 

 Interlocução com autoridades públicas de todos os poderes instituídos a nível 

municipal (Câmara dos Vereadores, Prefeitura, Judiciário e MP) para que seus 

representantes comparecem às instituições de ensino para explicarem ao alunos 

como cada instituição funciona e qual sua finalidade pública; 
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 Levantamento de todos os ativos adquiridos (livros, cadernos e qualquer outro 

material escolar) e para os quais ainda não foi dada a devida finalidade, buscando 

a razão da inércia em cada situação configurada; 

 Reformulação do organograma da secretaria da educação; 

 Exigência da manutenção da oferta de vagas no ensino fundamental pelo 

governo do Estado;. 

 Chamamento de professores I. II e III efetivos e/ou emergenciais para 

exercerem a função de Apoio Pedagógico em todos os níveis de ensino;. 

 Colocar em prática a Lei Federal 13.146/2015, que em seu capítulo IV, artigo 

28, inciso XVII, incumbe ao poder público assegurar a oferta de um Profissional 

de Apoio Escolar Especializado em Educação Especial, a cada estudante 

especial;. 

 Implementação da Lei  11645/2008 que estabelece o ensino de “História e 

cultura afro-brasileira e indígena” nas escolas. 

 

CULTURA 

 

A Cultura é um aspecto fundamental da composição social e modo de vida dos diversos 

grupos que compõem a cidade. A cultura como práticas simbólicas variadas, cultura como 

manifestação artística e modo de vida. As diversas formas da cultura se articulam com 

outros aspectos da vida social e são indispensáveis na construção das identidades e no 

exercício de uma vida plena. Para o PSOL cultura não é mercadoria é o exercício das 

diversas formas culturais, bem como o acesso aos bens simbólicos. A prefeitura deve se 

articular com os movimentos culturais da sociedade afim de realizar a co-gestão da cultura 

com ênfase ao acesso das populações periféricas, levando os equipamentos e as práticas 

culturais a todos os territórios da cidade.  

 

 Priorizar a realização de saraus, festivais e concursos populares (música, 

teatro, dança, poesia, etc.), privilegiando os artistas locais e valorizando a 

história de cada região da cidade; 

Nossas propostas: Priorizar a realização de saraus, festivais e concursos populares 

(música, teatro, dança, poesia, etc.), privilegiando os artistas locais e valorizando a 

história de cada região da cidade; 
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 Criar pontos de cultura, que sejam a referência para integrar diferentes 

manifestações artísticas, em todas as regiões da cidade;. 

 Criar zonas livres para grafite em todos os bairros da cidade;. 

 Desenvolver nas escolas municipais, junto com os pontos de cultura, uma 

política de ocupação cultural das praças de cada bairro, que serviriam como 

espaços para promover atividades, apresentações e oficinas gratuitas ao ar livre;. 

 Articular uma rede de cultura e arte, com criação de novos espaços culturais, 

nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens culturais em toda a cidade. 

 Criação de um circo escola itinerante pelas escolas municipais;. 

 Tornar os locais de atividades culturais mais acessíveis, com descentralização 

de horários, dias e espaços; criar rotas otimizando tempo e modo de locomoção 

para os eventos;. 

 Fortalecimento, proteção e manutenção de patrimônios públicos e históricos de 

Ribeirão Preto, que passem pela valorização da nossa Cultura, identidade, práticas 

culturais e história;. 

 Incentivar a criação de novos públicos, através de palestras, workshops e aulas 

em empresas e para o público em geral;. 

 Divulgação e apoio a artistas iniciantes e independentes da região;. 

 Defesa de recursos para a pasta da cultura, com participação mínima de 1% no 

orçamento;. 

 Criação de políticas culturais estruturantes, formalizadas em leis;. 

 Defesa do Sistema Municipal de Cultura, respaldo do Conselho Municipal de 

Política Cultural, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura;.  

 Atuar com transparência, democratização e desburocratização do acesso aos 

financiamentos públicas para a cultura, por meio de editais públicos e outros 

instrumentos similares;. 

  Incentivar e apoiar a produção cultural e tradições culturais no município;. 

  Fortalecimento e defesa da atuação de trabalhadores, agentes culturais e espaços 

independentes;  

  Descentralização das atividades culturais, tanto em se tratando da oferta de 

atividades, quanto no apoio as atividades culturais nas periferias da cidade;. 

 Transversalidade entre setores da administração pública e a cultura;.  

 Fortalecer e reestruturar a Secretaria Municipal da Cultura;. 

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Espaço Depois de:  0 pt, Espaçamento

entre linhas:  1,5 linhas

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática



 

 

 
11 

 Projeto que integre a educação, a saúde e a cultura, para formação de corpo 

docente, discente, administrativo, familiares e comunidades. Com o objetivo de 

formação cidadã e cuidados a saúde mental e física;.  

 Tornar os espaços culturais acessíveis para as pessoas com deficiência, com 

audiodescrição, interpretação de LIBRAS e com acesso para cadeirantes;.  

 Valorizar os artistas de rua e os jovens das batalhas de rima! 

 Incentivar e valorizar a Arte de rua. 

 Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que contemple 

o fazer cultura- quem faz, como faz, e quando faz a produção cultural, espaços 

culturais, eventos, economia cultural etc;. 

 Fortalecer um sistema de bibliotecas com uma Biblioteca Central no centro e 

bibliotecas nos bairros;. 

 Revitalizar e popularizar os espaços de culturas que pertence a prefeitura Teatro 

Municipal, Casa da Cultura, Centro Cultural Palace, Arquivo Municipal. Os 

Centros culturais do Bairro, como o que já existe nos Campos Elíseos, Quintino 

entre outros e criar mais Pontos de Cultura na periferia;. 

 Retomar e apresentar projetos culturais em escolas municipais e nas praças da 

periferia, como a Orquestra Sinfônica de Ribeirão, Grupos de dança, música, 

teatro e poesias na periferia;. 

 Criar um projeto para o Museu do Café - com eventos sobre o "Café" e grupos 

musicais no Museu;. 

 Modernização dos Museus da cidade com linha direta de pesquisa com as 

escolas municipais e exposições digitais com acesso para toda população, via 

internet; 

 Revitalizar o Teatro de Arena com Mostras e Festivais de Teatro, Música, 

Dança e Cultura da Periferia;. 

 Retomar o desfile das Escolas de Samba;.  

 Retomar o Festival Tanabata da Cultura Japonesa;. 

 Revitalizar e popularizar o MIS (Museu da Imagem e do Som) como espaço de 

pesquisa modernizado, com exposições virtuais;. 

 Negociar o Hotel Brasil para possível Centro Cultural de Ribeirão ou a 

Biblioteca Central;. 
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 Revitalizar e popularizar o MARP (Museu de Arte e Ribeirão Preto) que fica 

na Praça XV;. 

 Criar Mostras de Artes Cênicas (Teatro, Dança e Performance), no molde da 

cidade de Rio Preto, onde existe uma Mostra Internacional de Teatro;. 

 Todos os projetos culturais ou pelo menos a grande maioria, para que esses 

projetos possam fazer parte do calendário municipal;. 

  Pautar o tema cultural de forma mais progressiva e dando importância na 

Câmara Municipal e nos espaços administrativos municipais;. 

 Destinar, até 2024, 2% do orçamento ao setor cultural elevando a cada ano do 

mandato o orçamento para a área;. 

 Reservar recursos do banco do Povo para financiar projetos de Cultura;. 

 Fazer valer a lei cultural de Incentivo à Cultura;. 

 Implementar o Fundo Municipal da Cultura.; 

 Atuar para que a Feira do Livro se estenda para as periferias da cidade, 

integrando ao evento artistas populares, escritores e intelectuais de nossa região;.  

 Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura. Política cultural decidida de 

forma participativa e transparente com decisão coletiva de programas, projetos e 

direcionamento de verbas;. 

 

 

 Revitalizar o Complexo Cultural e Ambiental do Morro do São Bento como 

pólo multicultural popular e democrático. Equipar e ocupar o Teatro 

Municipal, Teatro de Arena e Casa da Cultura;. 

 Estabelecer parcerias com as Secretarias Municipais da Educação e do Bem 

Estar Social para ações culturais nas escolas municipais e núcleos;. 

 Revitalizar, equipar e ocupar os Centros Culturais dos Campos Elíseos e 

Quintino II e fazê-los funcionar como verdadeiros Centros de Formação Cultural 

nas mais diversas áreas;. 

 Criar novos Centros de Formação Cultural, prioritariamente nas regiões 

oeste/sudoeste e leste/nordeste da cidade;. 

 Reativar o Fórum Permanente da Cultura e criar uma política de 

democratização e fortalecimento de seu funcionamento e de seu relacionamento 

com os movimentos sociais e a população em geral. 
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ESPORTE E LAZER 

 

O esporte quando vinculado aos interesses do mercado, reproduzem a mesma 

estrutura de desigualdades presentes na sociedade. Reproduz a busca de estereótipos 

corporais vinculados a exploração dos corpos humanos e a estigmatização das diferenças. 

Mas as práticas esportivas e de lazer podem se rompida a dominação do mercado servir 

para reverter a razão normativa que estabelece a inferiorização dos corpos das mulheres, 

que inibe a livre expressão da diversidade sexual, que reprime violentamente a presença 

das pessoas transgêneras e intersexuais e que reforça estigmas racistas, passando, assim, 

de uma definição restritiva do corpo legítimo à pluralidade do uso legítimo do corpo. 

Democratizar o acesso ao esporte e às práticas corporais só é possível se considerarmos 

campos, ginásios, quadras, ruas, avenidas e praças como lugares de disputas ideológicas 

e estimularmos outros sujeitos a se apropriarem desses espaços públicos, bem como 

levarmos em conta as dimensões sociais do corpo e das práticas esportivas. Esporte, lazer, 

assim como saúde e educação são compreendidos por nós como bens culturais e direitos 

sociais fundamentais.  

 

 Criação de uma conferência municipal de esporte e Lazer que estabeleça os 

parâmetros para um sistema inclusivo para toda a cidade; 

 Estabelecimento dos bairros periféricos e populosos para a instalação de novos 

equipamentos de esporte e lazer; 

 Fortalecer as práticas esportivas nas escolas públicas; 

 Criar centros esportivos e de lazer nos bairros integrando uma rede municipal; 

 Recuperar os equipamentos de esporte e lazer nos parques municipais e nas 

praças públicas; 

 Aprimorar as academias a céu aberto com a presença de professores de 

educação física e nutricionistas contratados pela prefeitura;. 

 Adequação de equipamentos de esporte e lazer para pessoas com deficiência 

e da terceira idade;. 
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 Priorização de práticas esportivas que interajam com o ambiente e a cultura 

urbana, como skate, corrida de rua, parkour e tricking;  

 Parcerias com SUS, escolas e espaços esportivos públicos municipais (praças, 

ruas e equipamentos) para promover atividades de educação corporal.  

 

 

JUVENTUDE 

 

A juventude representa cerca de 200 mil moradores de Ribeirão Preto, em sua maioria 

são negros e pobres vivendo na periferia. Para a maioria destes jovens o contato com o 

Estado se dá apenas com a repressão policial. Precisamos de uma Ribeirão que assegure 

aos jovens direitos, futuro e oportunidades, fornecendo educação, cultura, assistência 

social e oportunidades de trabalho digno. Uma cidade democrática se constrói a partir do 

diálogo aberto e constante com as diferentes juventudes e seus territórios, buscando criar 

conexões entre essas experiências para enfrentar os privilégios e desigualdades. 

 

 Implementar um Plano Municipal de Juventude, garantindo a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de 

elaboração e implantação; 

 Construção de centros culturais e esportivos na periferia da cidade;  

  

  

 Ampliação das atividades esportivas da Cava do Bosque: d; -Descentralização 

das atividades esportivas, levando equipamentos, quadras e atividades para a 

periferia; 

  

 Criação de Espaços de Escuta das juventudes em diversos espaços (dentre elas 

escolas fóruns dentro da escola/ alunos que pudessem participar da gestão escolar) 

e articulação com a Secretaria de Educação; 

 Desenvolvimento de projetos com arte (dentre elas a valorização da cultura 

negra), cultura e esporte nos bairros, articulado com um trabalho social de 

atendimento às famílias; 
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 Desenvolvimento de Projeto de “Repúblicas” específicas para jovens (em 

situação de rua e em acolhimento institucional); 

 Desenvolvimento de uma Política Municipal de Trabalho para as Juventudes 

(orientado pelas indicações da OIT) – Escolas Municipais Técnicas, cursos de 

qualificação profissional (com base nas demandas das juventudes); 

  

 Cultura para os jovens se empoderarem e mudarem o futuro. A gestão 

municipal deve fomentar a cultura como forma de expressão, de organização e de 

resistência. Para dar oportunidades para os jovens artistas, é preciso retomar e 

espalhar os pontos de cultura pela cidade; 

 . 

 Ampliação de parcerias entre a Prefeitura e os projetos de 

Extensão/Laboratórios de pesquisa da USP e das Universidades Privadas na 

cidade, concedendo bolsas da prefeitura para que durante suas atividades, os 

projetos também possam contribuir para a construção de políticas públicas junto 

ao município;. 

  

 Elaboração de programa de incentivo ao primeiro emprego que foque nos 

mais  

 vulneráveis;. 

  

 Apoio à participação de entidades estudantis nas decisões do município, 

através de cadeira fixa em conselhos municipais;. 

 

 Ampliar o passe livre, estendendo aos finais de semana e feriados, para que a 

juventude possa ter acesso aos locais de lazer; 

 Abrir a escola nos finais de semana, para acesso às quadras com a contratação 

de monitores, agente sociais de esporte e lazer, bolsistas, dentre outros agentes 

sociais necessários;. 

 Ampliar os espaços municipais para o lazer de crianças, como piscinas 

públicas e centros esportivos;. 
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 Tornar os jovens pauta prioritária da secretaria de Cultura com a promoção 

de diversas ações culturais voltadas para esse público como: festivais de Mc’s, 

festivais de bandas de garagem, exibição de filmes em escolas e espaços públicos, 

organização de grupos de teatro, etc. 

 

 

 

 

HABITAÇÃO 

 

O problema da habitação é um dos que mais pressiona a população, sobretudo os 

mais vulneráveis. Garantir o acesso a moradia digna e de qualidade, com acesso a rede de 

saneamento e as infraestruturas de energia e internet é um dever do poder público. 

Privilegiamos três formas para assegurar a população esse acesso: o Aluguel Social, a 

concessão de títulos de terrenos e auxílio para construção, e o financiamento social de 

casas prontas. Em todos os casos a oferta deve ser integral.  

 

 Promover a regularização dos assentamentos urbanos utilizando as melhores 

alternativas como o programa minha casa minha vida, mutirões, financiamento 

popular, aluguel social e outras formas de promoção da moradia de qualidade;. 

 Realizar a urbanização dos ambientes regulamentados;. 

 Promover um programa de melhoria dos imóveis municipais com um escritório 

de consultoria em engenharia civil e arquitetura funcionando dentro da prefeitura 

prestando esse serviço gratuitamente;. 

 Negociar e buscar suspender todos os processos de desocupação das 

comunidades gerando alternativas para a obtenção de moradia digna a todas as 

famílias;. 

 Produzir e entregar moradias para população de baixa renda. Utilizando 

modalidades como regularização fundiária, imóveis produzidos nas faixas de 

entrada de programas como Minha casa minha vida, mutirões, reformas de 

imóveis abandonados desapropriados, etc. Desta forma assegurando em 4 anos a 

entrega de até 10.000 moradias;.  

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática



 

 

 
17 

 Promover a efetiva participação popular e controle social nos programas e 

projetos;.  

 Desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos populares, 

definindo prazos máximos para sua aprovação;.  

 Desapropriar imóveis abandonados e inadimplentes no centro expandido e 

transformar em moradias populares;. 

 Buscar modificar a legislação atual com a finalidade de garantir a construção 

de casas populares em vazios urbanos, na região central e zona Sul, e não apenas 

em regiões remotas da cidade.. 

 

TRANSPORTES E MOBILIDADE HUMANA 

 

Devemos tratar a questão dos transportes e da mobilidade urbana como um direito 

fundamental a cidade. Preferimos tratar essa questão como mobilidade humana, que 

assegure às pessoas a possibilidade de acessar os locais da cidade necessários para o pleno 

exercício da cidadania. As administrações públicas de Ribeirão Preto têm privilegiado o 

transporte individual por automóveis e motos. Esses modais dominam o cenário urbano 

e as intervenções pública nas ruas e avenidas visam predominantemente atender as 

demandas de carros e motos. Temos de diversificar o modal de transportes da cidade 

privilegiando o fortalecimento do transporte público de qualidade. Também é importante 

diversificar o transporte público com a introdução de outras formas, mais eficientes que 

os ônibus tanto energeticamente como em termos de mobilidade humana e transporte 

ativo. A topologia de Ribeirão favorece a adoção do modal cicloviário, com a criação de 

ciclovias que liguem os principais bairros ao centro da cidade e que liguem os bairros 

vizinhos. Será necessário que se realize pesquisas de campo, levantamentos quantitativos, 

elaboração de projetos, e estimativas de investimentos necessários para revisão e 

reformulação do Plano de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto - PLANMOB-RP, pois 

ele não atende de forma satisfatória a Lei 12.587/2012, que institui a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU), estando pautado em diagnóstico obsoleto, e apresentando 

foco prioritário no deslocamento dos veículos e não em pessoas. A crise econômica e 

social gerada pela Pandemia exige que a nova administração implemente um plano 

emergencial para o transporte que assegure a gratuidade para desempregados e pessoas 

de baixa renda., a seguir as propostas para a maioria: 
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 Realizar um auditoria independente nos contratos do sistema de transportes 

de Ribeirão Preto visando identificar se as regras estão sendo cumpridos pela 

Ritmo e promover todos os ajustes que se fizerem necessários e indicados pela 

auditoria;. 

 Instituição progressiva da gratuidade do transporte público. Segundo dados 

da Transerp do ano passado, hoje cerca de 67.158 cidadãos ribeirão pretanos 

acessam o transporte público gratuitamente dos quais 44.498 idosos, 13.061 

estudantes de escolas públicas, 7.561 pessoas com deficiência e 2.038 

acompanhantes. Com o objetivo de universalizar direito ao transporte público a 

gratuidade poderia ser expandida gradativamente, sendo instituída imediatamente 

a gratuidade para desempregados e progressivamente para trabalhadores que 

ganham até 3 salários mínimos;.  

 Ampliação das rotas de ciclovias criando uma malha cicloviária integrada às 

rotas de ônibus coletivos, sinalizações para o tráfego compartilhado, servindo a 

motoristas, ciclistas e pedestres, ciclofaixas;. 

 Criar bicicletários e paraciclos públicos, e equipamentos de apoio, como 

banheiros públicos e bebedouros em pontos estratégicos;.  

  Incentivar o uso de carros elétricos tanto por particulares quanto na 

administração pública; 

 Concluir os corredores de ônibus em construção e criar outros ligando os 

principais bairros ao centro da cidade e integrando o sistema para que as viagens 

sejam mais rápidas e confortáveis;.  

 Criar a Rede Municipal da acessibidade (trânsito e transporte) composta por 

pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, transportes de bens, 

veículos particulares e serviço;.  

 Implantar projeto de nomenclatura urbana para pessoas com deficiência 

visual;.  

 Aprimorar o sistema de calçadas nas regiões centrais e comerciais;. 

 Aprimorar a fiscalização para que as calçadas estejam conservadas e 

desobstruídas para os pedestres;. 

 Cuidar para que todos os logradouros públicos respeitem a mobilidade de 

pessoas com deficiência;. 
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 Realização de pesquisas de campo, levantamentos quantitativos, elaboração de 

projetos, e estimativas de investimentos necessários para revisão e reformulação 

do Plano de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto - PLANMOB-RP;.   

 Ampliação das linhas de ônibus coletivos para regiões não atendidas ou com 

atendimento deficitário;.  

 Criar sistema unificado de denúncia de violências no transporte 

metropolitano e capacitar funcionários para prestação de auxílio a passageiras;  

 Pontos de ônibus cobertos e com lugar para sentar em toda a cidade;.  

 Implantação de sistemas de aluguel de bicicletas e patinetes a baixo custo;.  

 Implantação de medidas moderadoras de tráfego e redutoras de velocidade, 

como criação de zonas com limites de velocidade de 30 km/h e 40 km/h, vias 

calmas, sobretudo nas áreas centrais, utilização de dispositivos como faixa de 

pedestres elevada ou lombofaixas, parklets, estando os infratores sujeitos a 

multas;.  

 Implantação de área de refúgio para pedestres durante a travessia, e de área 

de refúgio para ciclistas nas interseções semafóricas, entre outros;.  

 Criação de normas de rodízio de veículos automotivos particulares;.  

 Estabelecimento de padrões de emissão de poluentes para locais e horários 

determinados, com possibilidade de condicionar o acesso e a circulação aos 

espaços urbanos sob controle e monitoramento dessas emissões dos modos de 

transporte motorizado, estando os infratores sujeitos a multas;.  

 Estudo de viabilidade econômica para a implantação de um sistema 

metroviário e de VLTS (Veículos leves sobre trilhos)interligando as principias 

regiões da cidade ao centro;.  

 Instalação de semáforos sonoros para as pessoas com deficiência visual, e em 

altura que seja acessível às pessoas com nanismo, devendo essa altura ser 

observada também com relação a outros mobiliários urbanos;.  

 Estudo para viabilizar o acesso a calçadas e passeios públicos sem barreiras, 

como postes, semáforos ou qualquer outro elemento vertical, e instalação de 

sinalização tátil de alerta de piso indicando a existência de mobiliário urbano;.  

 Revisão e reformulação de todos os percursos de forma que todo o itinerário 

e passagens observem normas técnicas que darão suporte a um projeto e a um 
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traçado urbano capaz de acolher pessoas com deficiência ou dificuldade de 

mobilidade;.  

 Para diminuir a queima de combustíveis fósseis é preciso incentivar o 

ordenamento territorial inclusivo que permita aos trabalhadores morarem 

próximos aos seus locais de trabalho, juntamente com políticas de restrição ao uso 

de transportes individuais motorizados e incentivos ao transporte coletivo, como 

o passe livre. Além de priorizar a mobilidade ativa, com foco na acessibilidade 

para pessoas com deficiências.  

 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Nosso programa para o meio ambiente tem como base uma inversão de 

prioridades que colocam no centro do debate político a preservação da vida, uma escolha 

que propõe uma política econômica visando às necessidades sociais e o equilíbrio 

ecológico. Criticamos o ecologismo de mercado e propomos para Ribeirão Preto um 

plano de democrático, que permita uma reforma urbana com a participação popular na 

decisão e no controle dos projetos, mas que também incorpore uma perspectiva ecológica 

nos Planos Diretores. Devolver a cidade a seus cidadãos, garantindo total acesso aos 

espaços e serviços públicos, à cultura, à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

transporte e ao lazer, em uma relação sustentável com o meio ambiente. Por isso, embora 

o programa tenha esta parte dedicada especificamente ao meio ambiente, essa política 

também estará presente nas outras partes do programa. 

 

 

 

 

Direitos dos animais  

 

 Proibição de animais de grande porte em áreas urbanas: projeto de lei 

municipal que proíba circulação de animais de grande porte em áreas urbanas;.  

 Implementar Ecodutos ou pontes verdes: passagens que cruzam estradas ou 

rodovias com o objetivo de oferecer uma travessia segura aos animais que vivem 
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nas áreas de preservação ambiental próximas. Estas pontes são montadas com 

vegetação e terra, de forma a imitar o ambiente da região e permitir a vida de 

insetos, pássaros e diversos outros animais. Exemplo de local onde uma ponte 

verde poderia ser viabilizada em Ribeirão Preto: APA da Santa Tereza;.  

 Substituição de carroças movidas a tração animal por triciclos híbridos 

(movido por pedal ou motor elétrico), que suporte grandes cargas;.  

 Controle, monitoramento e fiscalização dos pontos de abandono de animais 

domésticos da cidade;.  

 Reestruturação do CBEA (Coordenadoria de Bem-Estar Animal): o local do 

órgão precisa ser alterado, pois a localização atual é uma área de alagamento, e 

que não oferece estrutura mínima para prestar um serviço de qualidade para 

população;.  

 Promover o funcionamento de um Centro de Controle Populacional (CCP) 

de cães e gatos, que opere de forma eficaz e eficiente, oferecendo o serviço de 

forma gratuita e acessível para a população socialmente vulnerável;.  

 Construir uma clínica veterinária anexa ao Centro de Controle Populacional 

(CCP): que tenha por objetivo o atendimento de emergência, com serviços 

laboratoriais básicos como exames de sangue e raio-x;.  

 Realizar um estudo de viabilidade de construção e manutenção de um hospital 

veterinário público, gratuito e de qualidade para cidade;.  

 Criar um programa de recolhimento de animais de grande porte em situação 

de abandono ou de vulnerabilidade em áreas urbanas: que inclua o recolhimento, 

tratamento, e doação responsável;.  

 Projeto de lei que proíba a reprodução de cães e gatos que tenha como objetivo 

a comercialização;.  

 

 Projeto de lei que proíba a realização de eventos que tenha como atração 

qualquer tipo de animal: incluindo competições de cantos de pássaros, rodeios, 

rinhas ou qualquer tipo de feira com comercialização de animais;.  

 

 Promover a extinção gradativa de zoológicos e aquários: com a transformação 

desses locais em santuários, com visitação pública restrita. Providenciar a 
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transferência do maior número de animais que hoje estão no zoológico municipal 

para santuários qualificados existentes no Brasil.  

 

 

Preservação de Áreas de Proteção Ambiental  

 

 

 Políticas de criação de áreas verdes, parques e reconstituição de matas. Áreas 

verdes são essenciais para diminuir o aquecimento global, mas sua concentração 

em locais nobres é um exemplo de racismo ambiental que estrutura as cidades;.  

  

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, Cor da

fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 12 pt,

Cor da fonte: Automática



 

 

 
23 

 

 São necessários programas de paisagismo, com ampla participação popular e 

enfatizando populações discriminadas, para democratizar o acesso a esse bem 

comum. Também é importante proibir que condomínios e grandes 

empreendimentos imobiliários restrinjam acesso de qualquer pessoa ou animal a 

APP ou APA;.  

 Planejamento habitacional que não comprometa a preservação das áreas de 

mananciais e áreas verdes-evitar a construção de condomínios de luxo em 

unidades de conservação ambiental;.  

 Fortalecimento dos conselhos populares de gestão de praças e parques e criação 

de uma rede intermunicipal para reverter a lei estadual que aprova a concessão de 

parques públicos à iniciativa privada;.  

 Estabelecer programas de arborização que respeitem o mínimo sugerido pela 

OMS de uma árvore por habitante;.  

 Aprimoramento da lei cidade limpa, com o intuito de mitigar a poluição visual 

na cidade;.  

 Promover a requalificação de praças e parques da cidade, com especial atenção 

para esses equipamentos públicos localizados nas regiões periféricas. 

 

Água e Saneamento Básico  

 

 Fazer mapeamento adequado das bacias hidrográficas de Ribeirão Preto e 

região para o melhor uso dos espaços;.  

 Garantir o cumprimento da lei estadual 9.866/1997 que protege e recupera 

mananciais, cursos e reservatórios de água;.  

 Garantir o acesso universal a água potável e saneamento básico, devendo o 

serviço ser gratuito para população socialmente vulnerável: a ONU incluiu a água 

e o saneamento como direito humano básico em 2010;.  

 Ter como meta, 100% da cidade com rede de abastecimento de água e 

tratamento de esgoto em 4 anos (fazer mapeamento das regiões mais desatendidas 

do município).;  

 Defesa da manutenção do Daerp como empresa pública;  

 Manutenção constante na rede de água visando reduzir as perdas na tubulação;.  
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 Proteção e reflorestamento visando garantir permeabilidade das áreas de recarga 

do aquífero Guarani;.  

 Criação de programa que remunera serviços ambientais, reflorestamento e 

conservação de florestas em áreas de recarga do aquífero Guarani e proteção de 

nascentes;.  

 Política de estímulo a implantação de cisternas e reservatórios de captação de 

água de chuva e de reuso da água;.  

 Participação do município na despoluição, desassoreamento e descanalização 

prevendo reconstituição de matas ciliares nos corpos d`agua;.  

 Os municípios devem democratizar o acesso à terra através da reforma urbana, 

para que todos possam viver em locais seguros e salubres;.  

 Gestão dos recursos hídricos, do saneamento e dos resíduos sólidos devem ser 

feitos por comitês populares, para que esses temas não sejam abordados 

exclusivamente de maneira técnica, e estabeleçam metas adequadas para 

despoluição e redução dos gases de efeito estufa, a partir de uma noção de 

saneamento máximo e procurando incorporar as propostas à permacultura e outras 

formas ecológicas de desenvolvimento regional;.  

 Levar saneamento básico para as comunidades, na medida em que se legalizam 

os assentamentos, transformando-os em bairros populares;.  

 Atuar na manutenção periódica da rede de distribuição de água, eliminando 

desperdícios que ainda hoje afetam, de forma importante, a distribuição de água 

de Ribeirão;. 

 Fiscalizar de forma intensa os poços clandestinos que causam danos ao 

Aquífero Guarani. 

 

 Programa de gestão de resíduos e coleta seletiva  

 

 Criação de Parques Ecológicos: promover parceria com cooperativas de 

reciclagem, que garanta o gerenciamento ambiental, a triagem de recicláveis, com 

infraestrutura da prefeitura, mas que regulamente o trabalho de catadores e que 

absorva e prepare essa mão de obra para um projeto de coleta seletiva em toda a 

cidade;.  

 Regulamentar e/ou criar cooperativas de reciclagem;.  
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 Demarcar áreas de contaminação: Indústrias, postos de combustíveis e outras 

atividades podem contaminar o solo de grandes regiões e causar doenças sérias, 

principalmente, caso sejam consumidos alimentos produzidos nessas terras. 

Demarcar e dar ampla publicidade a essas plumas de contaminação e a remediação 

dessas áreas, são medidas importantes para a saúde pública;.  

 

 Obrigatoriedade de que todas as empresas com contratos ou incentivos fiscais 

nos municípios realizem manejo ecológico de resíduos, utilizem materiais não 

poluentes, e tenha sua relevância social avaliada pela população;.  

 

 Expandir sistema de coleta e reciclagem na cidade. Distribuição de ecopontos 

por toda a cidade, para coleta de lixo eletrônico, óleo de cozinha e resíduos 

orgânicos;.  

 

 Estudo de viabilidade econômica de construção e manutenção de uma usina de 

reciclagem pública.;  

 

 Programa de remuneração adicional para aos catadores, não vinculado a 

produtividade deles.;  

 

 Fiscalização e monitorar grandes geradores de resíduos, aterros, transporte de 

resíduos;.  

 

 Implantar programas de logística reversa de resíduos sólidos no município.;  

 

 Compostagem: criação de pátios públicos de compostagem para o processamento 

dos resíduos orgânicos provenientes de podas de árvores, roçagem de praças, e 

resíduos provenientes das feiras de rua;.  

 

 Estímulo a compostagem doméstica com criação de campanhas de 

conscientização e distribuição de composteiras;.  
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 Lei da Compostagem: Propor projeto de lei que regulamente a compostagem de 

resíduos orgânicos urbanos e que preveja que parte do orçamento público gasto 

com a coleta e despejo de resíduo em aterros seja direcionada para o programa de 

compostagem urbano de Ribeirão Preto.  

 

ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA E DEMOCRACIA POPULAR 

 

Entendemos que a gestão municipal deve ser construída com a participação da população, 

por isso, todas as informações que envolvem a administração devem estar disponíveis nos 

portais das secretarias que devem ser desenvolvidos respeitando a inclusão de pessoas 

com deficiência. A participação popular não deve se limitar ao voto, em nossa 

administração todos os conselhos municipais terão representantes da população e haverá 

a mais ampla democracia em seus funcionamentos, com transmissão de suas reuniões 

pela Internet e compartilhamento de suas deliberações e pautas nas redes da prefeitura. 

Governar dando voz constantemente a população. 

 

 Fortalecimento dos conselhos municipais com a respectiva democratização dos 

mesmos;. 

 Criação de um sistema público que transmita pela Internet as reuniões dos 

conselhos e torne públicas com ampla divulgação as suas pautas e resoluções.; 

 Criação de conselhos populares que integre a representação dos bairros, 

sindicatos, associações de comunidades, estudantes, e representações da 

sociedade para discutir orçamento, prioridades e ajudar no direcionamento das 

ações públicas;. 

 Realização de uma conferência municipal a fim de estabelecer diretrizes para 

os 4 anos de governo;. 

 Implementação de orçamento participativo a partir de deliberação dos 

conselhos populares. 

 

SERVIÇO PÚÙBLICO 

 

A Pandemia mostrou que o serviço público é fundamental para a população, os 

trabalhadores da Saúde e de outros setores da administração pública estão na linha de 
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frente do combate a COVID-19 e sem eles a maioria da população teria ficado 

completamente desamparada. Nosso governo buscará reverter todas as terceirizações e 

incentivará as carreiras públicas, buscando aprimorar os serviços prestados para que 

atendam a todos e todas que dele necessitam. Nossas propostas:  

 

 Manutenção dos direitos adquiridos e restabelecimento dos retirados nas 

últimas reformas previdenciária e administrativa e nas mudanças que suprimiram 

ganhos permanentes e previstos aos servidores, inclusive o regime de 

vencimentos;  

 Garantia da revisão inflacionária anual plena e reposição das perdas devidas;  

 Incremento real de salários e proventos, em maior proporção aos de menor 

valor;  

 Respeito à isonomia salarial para servidores com atribuições semelhantes, 

inclusive com a extensão de direitos dos efetivos a contratados precariamente;  

 Concursos para todas as carreiras com ampla inversão da proporção de ativos 

em relação a de inativos, e respectivas nomeações antes do fim do mandato;  

  Criação de tabelas de lotação garantindo funcionários efetivos suficientes ao 

funcionamento das unidades;  

 Formação permanente e participativa dos servidores;  

  Reversão do processo de terceirização e reinstituição progressiva de serviços 

diretos por efetivos;  

 Auditagem e publicização dos contratos de terceirização com sanções e 

ressarcimentos por improbidade e corrupção;  

 Garantia de livre manifestação e adoção de mecanismos eficazes contra 

quaisquer formas de assédio;  

  Respeito à data-base do funcionalismo com envio à Câmara de projeto de lei 

salarial junto com a LDO e LOA;  

 Participação democrática consultiva e deliberativa dos servidores em 

secretarias, conselhos, departamentos e outros órgãos;  

 Promover concursos públicos na administração direta e indireta, com medidas 

afirmativas respeitando as proporções de gênero e raça dos territórios atendidos.  
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ECONOMIA, FINANÇAS MUNICIPAIS 

 

O poder público tem imensa responsabilidade na promoção de ações que incentivem a 

economia local. Pode privilegiar compras de empresas locais. Promover obras. Realizar 

a gestão da dívida pública de forma a cobrar os devedores, sobretudo os grandes. Ações 

como a implementação do IPTU progressivo podem gerar justiça tributária e ao mesmo 

tempo ampliar os recursos disponíveis para o investimento social. Uma auditoria das 

dívidas públicas e um processo rigoroso de análise dos contratos da prefeitura com seus 

fornecedores pode também gerar economia e permitir que mais recursos sejam destinados 

ao investimento social. O governo do PSOL terá comprometimento com A 

RESPONSABILIDADE SOCIAL. Por isso, irá rever os gastos públicos buscando investir 

em ações que auxiliem a população a superar a grave crise gerada pela pandemia, 

buscando criar o alicerce para uma política social contínua. Vamos reduzir 

significativamente gastos com cargos comissionados estabelecendo um teto de salários 

para esses cargos que seja o salário mínimo do Dieese. Uma base sólida de arrecadação, 

a recuperação de recursos, a redução de gastos desnecessários e de privilégios permitirão 

que haja dinheiro para se investir nos projetos sociais.  

Conheça nossas propostas: 

 

 Deixar o portal da transparência mais acessível para que a população consiga 

entender as questões econômicas. Tornando-o também acessível as pessoas com 

deficiência;. 

 Converter o banco do Povo em instituição de desenvolvimento econômico e 

social. Estimulando à economia solidária local;. 

 Estimular e ou criar os seguintes fundos municipais: Fundo municipal de 

transportes e fundo municipal de cultura; 

 Enviar a câmara uma proposta de orçamento emergencial para o ano de 2021 

a fim de combater os efeitos da crise econômica e sanitária;. 

 Estimular a economia local adquirindo produtos e serviços preferencialmente 

de empresas do município desde que cumpram as regras licitatórias;. 

 Fomentar a criação de novas incubadoras de empresas municipais;  

 Envio a câmara de um projeto de lei que estabeleça um teto salarial para o 

serviço público municipal inclusive para funcionários da Câmara dos vereadores;. 
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 Corte em 50% nos cargos de comissionamento, colocando aí funcionários de 

carreira, cujas vagas serão preenchidas por concursados;. 

 Estabelecimento de um real IPTU progressivo que cobre mais dos maiores 

proprietários e dos terrenos destinados a especulação financeira;. 

 Fortalecimento da economia solidária com suporte da CODERP que poderá 

desenvolver plataformas locais de serviços compartilhados, respeitando as leis 

trabalhistas e mantendo a arrecadação na cidade;.  

 Criar um grupo de trabalho com o objetivo de viabilizar a busca de recursos 

para ações sociais, educacionais e de proteção ao meio ambiente em fundos 

internacionais com empréstimos e doações;. 

 Criar uma comissão municipal cujo principal objeto será a captação de 

recursos baratos e a fundo perdido para o município;. 

 Realizar a auditoria de todos os contratos com fornecedores da prefeitura 

visando obter reduções e eliminar desperdícios e irregularidade. 

´  

EMPREGO E RENDA 

 

As questões relativas a emprego e renda que já eram importantes mudaram de patamar 

com a crise criada pela Pandemia, o governo municipal deve Implementar ações 

URGENTES de fomento ao trabalho e a criação de empregos coma a realização de obras 

emergenciais. Ao reativar o banco do Povo, é possível criar uma agência municipal de 

incentivo das atividades locais de pequenas empresas, microempreendedores e 

cooperativas. Utilizar a CODERP para criar uma plataforma(APP) local para serviços 

compartilhados, mantendo os valores gerados no município. A economia solidária é 

baseada na reunião de trabalhadores que se associam de  formal ou informalmente para 

criarem empresas que desafiam a visão competitiva do capitalismo colocando a 

colaboração e a solidariedade no centro da ação, são cooperativas de catadores,  

costureiras, mototaxistas, etc que lutam para sobreviver. É necessário, portanto, que a 

Prefeitura de Ribeirão Preto desenvolva políticas de apoio à economia solidária tanto 

como forma de combater o desemprego e a precarização do trabalho, promovendo formas 

inclusivas e democráticas de desenvolvimento socioeconômico local, como também, e 

acima de tudo, uma garantia do direito ao trabalho.  
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 Criar um plano emergencial de obras públicas, com foco na contratação de 

mão-de-obra local pelas empresas que prestarão o serviço;. 

 Destinar ao Banco do Povo 1% do orçamento municipal para financiar pequenos 

negócios, a economia solidária e micro empreendedores individuais;. 

 Criar um programa de renda básica municipal para atender a população 

desempregada e vulnerável;. 

 Fiscalização constante para proteger trabalhador precarizado; 

 Criação de um cadastro municipal de desempregados e de trabalhadores 

informais a fim de que participem da rede de proteção social implementada pela 

prefeitura;. 

 Utilização da CODERP para criação de plataformas digitais na forma de 

aplicativos que possam ser utilizados pelas redes locais de economia solidária, 

deixando o dinheiro arrecadado com as cooperativas e o município;. 

 Criação de “cooperativas escolas”, que serão ao mesmo tempo frentes de 

trabalho para enfrentar o desemprego, espaço de qualificação e formação 

profissional e entidade que prestará serviços necessários à PMRP. Assim, as 

“cooperativas escolas” vão ser espaços de acolhida de desempregadas e 

desempregados e/ou pessoas beneficiárias de programas de transferência de renda 

para que se qualifiquem profissionalmente, ao mesmo tempo em que prestam 

serviço remunerado que atenda às necessidades do município;.  

 Ampliação e fortalecimento das cooperativas de catadoras e catadores de 

material reciclável; 

 Apoio à manutenção de postos de trabalho através da recuperação de empresas 

em crise por seus trabalhadores organizados em autogestão; 

 

 Fomento à criação de cooperativas para aqueles e aquelas envolvidas na 

economia popular (ambulantes, diversas categorias de trabalho informal etc.).;  

 

 

OPRESSÕES 

 

 

LGBTQIA+ 
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Nas eleições municipais de 2020, temos o desafio de acabar com o atual projeto de 

sociedade em curso porque ele destrói vidas LGBTQIA+. Um estudo realizado pelo 

Grupo Gay da Bahia mostra que no Brasil, apenas em 2019, a cada 26 horas uma pessoa 

LGBTQIA+ perdeu a vida de forma violenta. Vivemos em um país onde a média de vida 

de pessoas trans beira os 35 anos e São Paulo é o estado que mais mata essa população. 

Para enfrentar essa lógica de violência e opressão, é preciso desenvolver políticas públicas 

que garantam direitos básicos a essa população. 

 Nossas Propostas: 

 

 Promover os direitos LGBT e o acesso igualitário da população LGBT à 

administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o combate 

às práticas lesbo/homo/bi/transfóbicas, à violência lesbo/homo/bi/transfóbica e a 

todas as formas de discriminação contra a população LGBT; 

 Implementar um Plano Municipal de Políticas LGBT, garantindo a 

participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o 

processo de elaboração e implantação.; 

  

Na educação:  

 

 Criação de espaços e cursinhos populares voltados para pessoas LGBTQIA+ 

em parceria com movimentos sociais;  

 Campanha de conscientização dos direitos LGBTQIA+ e do acesso igualitário 

da população, assim como desenvolvimento de políticas públicas para o combate 

à violência lesbo/homo/bi/transfóbica;  

  Campanhas de prevenção (de ISTs, suicídio, entre outras).  

 

No trabalho:  

 

 Criação de um programa para garantir emprego para a população LGBTQIA+ 

(com cota para a população T), com contratos e alternativas de rescisão caso a 

empresa não cumpra com sua parte;  
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 Criação de comitê permanente para acompanhar os contratos e a situação das 

pessoas LGBTQIA+ contratadas por empresas com parceria com a Prefeitura;  

 Inclusão de programa de contratação de pessoas trans e travestis que tenham 

sido contempladas no TransCidadania, assim como instituição de Feiras 

Municipais de Empregabilidade Trans;  

 Instituição de cursos de preparação para os servidores e empregados públicos 

do município para que estejam preparados para atender/lidar com pessoas 

LGBTQIA+;  

 Instituição de licença-maternidade para servidoras e empregadas públicas.  

 

 

Na cidadania:  

 

 Criação de serviço específico para retificação de documentos de pessoas trans 

nas agências do Descomplica;  

 Criação de Conselhos Regionais para pensar as políticas públicas para 

LGBTQIA+ e o fortalecimento do Conselho Municipal de Políticas Públicas;  

  Expansão das vagas existentes nos programas dos Centros de Diversidade de 

São Paulo, além da criação de novos locais de atendimento nas periferias;  

  Fortalecimento do programa TransCidadania;  

 Criação de atendimentos itinerantes nas periferias de São Paulo.  

 

Na segurança:  

 

 Atendimento especializados em delegacias/postos de atendimento de guardas 

municipais voltados para a população LGBTQIA+ vítima de discriminação.;  

 

MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO 

 

Temos o compromisso inequívoco com a luta pelos direitos das mulheres e 

combate à violência de gênero. As desigualdades de gênero são um problema social grave, 

que impede o exercício pleno da cidadania na cidade de São Paulo e se manifesta de 
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diferentes formas nas vidas das mulheres. Todas devem ser tratadas pela Prefeitura de 

forma transversal, considerando o conjunto das políticas públicas. Para que as nossas 

propostas sejam possíveis, é imprescindível a criação imediata de uma Secretaria de 

Políticas para Mulheres e Igualdade de Gênero com orçamento próprio e autonomia para 

liderar a construção dessas soluções. Essa secretaria deve ser apoiada por um conselho 

popular de mulheres, a ela subordinada, e que desempenhe um papel consultivo no 

manejo do orçamento e das ações de forma complementar ao orçamento participativo 

deliberativo geral.  

Nosso objetivo é fazer com que as políticas públicas municipais sejam um recurso para 

que tenhamos qualidade de vida assegurada enquanto construímos um mundo mais justo 

e igualitário para todas. Nossas propostas: 

 

 

 

Para saúde:  

 

 Criar uma formação permanente para servidores da área de saúde com 

viabilização de um atendimento humanizado e que leve em consideração a 

diversidade em relação a gênero, sexualidade e questões étnica-raciais;  

 Criação de protocolo municipal de atendimento e acolhimento ao aborto legal, 

complementar ao protocolo do SUS, com a devida capacitação de profissionais 

para realizar o atendimento;  

 Passe livre para gestantes e mulheres com crianças de colo de até 2 anos;  

 Promover concursos públicos e capacitação dos profissionais da saúde para 

apoio à amamentação, parto domiciliar e puerpério mediante medidas afirmativas 

e respeitando as proporções de gênero e raça dos territórios atendidos;  

  Desenvolvimento de protocolos para amamentação e aleitamento; 

planejamento reprodutivo e prevenção de ISTs, inclusive para adolescentes; e 

garantia de acesso a diversas formas de contracepção e profilaxia de ISTs;.  

 Disponibilização gratuita de absorventes íntimos em UBS e escolas municipais.  

 

Para segurança e violência baseada em gênero: 
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 Criação de protocolo e sistema centralizado de atendimento à violência e 

articulado a todos os equipamentos já existentes, inclusive de saúde, ampliando e 

investindo também nos equipamentos da rede de enfrentamento à violência, com 

garantia de administração direta;  

 Garantir sala em equipamentos de saúde para acolhimento inicial de vítimas de 

violência;  

  Promover concurso público para ampliação do efetivo feminino da GCM 

capacitado no combate a violência, ampliando o programa Guardiã Patrulha Maria 

da Penha;  

 Garantir equipamentos públicos que prestam atendimento a vítimas de 

violência e treinamento continuado de pessoal;  

  Divulgação ampla de como mulheres migrantes, vendedoras ambulantes, em 

situação de rua ou com deficiência podem denunciar e buscar amparo em 

situações de violência;  

 Adequar equipamentos de saúde para atendimento de crianças e adolescentes 

em situações de violência.  

 

 

Para educação, trabalho e renda:  

 

 Atualizar dados sobre trabalho e desemprego entre mulheres considerando suas 

especificidades;  

 Garantir prioridade de vítimas de violência doméstica no acesso à renda, 

programas de habitação e sociais e vagas em creches;  

  Programas de apoio às trabalhadoras autônomas, respeitando as suas 

reivindicações;  

 Licença parental de 1 ano para servidoras públicas, incluindo adoções, filhos 

via barriga solidária e outros arranjos familiares;  

 Construção de hortas, lavanderias e restaurantes comunitários subsidiados, 

territoriais e próximos a terminais e escolas, priorizando localidades periféricas;  

 Ampliar vagas e flexibilizar horários de creches, incluindo o acolhimento 

noturno e a criação de centros de recreação públicos em pontos estratégicos.  
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COMBATE AO RACISMO 

 

Aproximadamente 37% da população da cidade é negra. A maior parte vive nas 

regiões periféricas e é vítima do racismo estrutural, expresso no baixo investimento 

público nessas regiões e nas diversas situações de opressão e exclusão vividas no 

cotidiano da cidade. A maioria dos jovens mortos pela polícia são não brancos. Os 

trabalhos pioro remunerados são ocupados por homens e especialmente por mulheres 

negras. As blitz policiais agem de forma preconceituosa com não brancos. O 

encarceramento em massa é a política praticada na maioria das vezes contra o povo negro 

periférico.  

A agenda antirracista é, portanto, uma defesa do direito à vida digna da periferia negra 

e se conecta com o centro do programa de inversão de prioridades governando para a 

maioria, incluídos aí toda a população negra de nossa cidade. É necessário que a prefeitura 

em todas as suas esferas de atuação assegure uma política antirracista e inclusiva do povo 

negro. Nossas propostas:  

 

 Constituição do Fundo Municipal de Políticas de Combate ao Racismo com 

um percentual fixo do orçamento municipal, prioridades definidas pelo 

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (já existente) e 

gerenciado por secretaria de igualdade racial a ser reconstituída; 

 

 Dar atenção especial à saúde da população negra e indígena em suas 

especificidades; 

 Estabelecer convênios para ampliar as vagas oferecidas em cursinhos pré-

vestibulares populares; 

  Instituir o Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Rede 

Municipal de Educação Para o Respeito à Diversidade Étnica e Racial; 

  Combate ao desemprego e pobreza nos territórios periféricos por meio de: 

o Fortalecimento das iniciativas de economia popular periférica de negras e 

negros, desde empreendedorismo a cooperativas populares; 

 Promover o Fortalecimento das cadeias produtivas constituídas pelas ações 

culturais de jovens negros e negras; 
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 Elaboração de um programa municipal para garantir o acesso à justiça e a 

mecanismos de reinserção social de egressos do sistema prisional e do sistema 

socioeducativo na cidade; 

 Instituir o Programa de Formação Continuada em Direitos Humanos, 

Igualdade Racial e Direitos das Mulheres para agentes da Guarda Civil 

Municipal como política de combate ao Racismo;. 

 Promover a igualdade racial e o acesso igualitário de todas as etnias à 

administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o 

combate às práticas racistas, à violência racial e a todas as formas de 

discriminação contra qualquer etnia.; 

  

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Nossa proposta é a efetivação de políticas públicas consonantes com as mais recentes 

tendências mundiais, que colocarão o município de Ribeirão Preto na vanguarda da 

inclusão, do empoderamento e do protagonismo da pessoa com deficiência. 

 

Na habitação:  

 

 Como um direito social fundamental, é preciso garantir o acesso a todas e todos 

e a correta observação das normas da ABNT de acessibilidade e “desenho 

universal”, bem como o Decreto Federal 5296/04 nos projetos habitacionais e 

urbanos, nos ambientes internos e áreas comuns.  

 

Emprego e renda: 

 Como um direito social fundamental, é preciso garantir trabalho e renda em 

condições dignas e suficientes para todas e todos, estimulando o cumprimento nos 

programas de inclusão de pessoas com deficiência no mundo formal do trabalho, 

bem como no emprego apoiado e em “reserva de vagas” nos concursos públicos. 

 

Na cidadania e defesa de direitos:  
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 Adequar os levantamentos censitários (macro e microdados) de pessoas com 

deficiência, bem como de organizações governamentais e não governamentais que 

realizam trabalhos voltados ao segmento de modo a ampliar a rede e o acesso das 

pessoas a recursos que favoreçam sua inclusão social plena;  

  Implantar ações que promovam a emancipação da pessoa com deficiência, 

sobretudo negras e negros, mães atípicas e cuidadores, tais como programas de 

reabilitação e oficinas de micro acessibilidade, particularmente em áreas 

periféricas e de maior vulnerabilidade, com vistas a incentivar a participação 

comunitária e social, ampliando o exercício da cidadania e da inclusão;  

 Além da participação das pessoas com deficiência nos espaços de controle 

social já existentes, é urgente o aprimoramento dos conselhos de políticas e de 

direitos, bem como a criação de fóruns populares e conselhos de orçamento;  Para 

o enfrentamento da violência contra as mulheres com deficiência, os 

equipamentos CCM, Delegacias, CRM e outros devem ter condições de atender 

as especificidades das deficiências.  

 Na saúde:  

 

 Implementar ações de informação e capacitação para profissionais de toda a 

rede para ampliar o foco das diversas abordagens funcionais e de saúde da pessoa 

com deficiência;  

 Garantir o provimento e a adequação de tecnologias assistivas que ampliem as 

possibilidades de independência e de inclusão das pessoas com deficiência.  

 Ampliação da rede do CER – Centro Especializado de Reabilitação, a partir 

dos indicadores populacionais por distrito;  

 Adequação de todas as UBS – Unidades Básicas de Saúde para possibilitar o 

atendimento integral da pessoa com deficiência;  

   

 Ampliação e aprimoramento dos serviços de distribuição e concessão de 

órteses, próteses e aparelhos auxiliares em toda a rede de atendimento primário;  

 Adequação dos serviços CEO – Centro Especializado de Odontologia para o 

adequado atendimento da pessoa com deficiência;  
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 Política especializada de atendimento para a saúde da mulher com deficiência, 

no que se refere a acessibilidade tecnológica, respeitando suas individualidades e 

peculiaridades.  

 

Na comunicação:  

 

 Garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência a todas as formas de 

comunicação, projetos, programas, páginas de Internet e serviços oferecendo 

as tecnologias necessárias, como a Comunicação Ampliada, Aumentativa e 

Alternativa, respeitando as especificidades e necessidades próprias inerentes 

à cada deficiência.  

 

Na educação:  

 

 Implementar e aprofundar de maneira radical a política de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva com o devido Apoio 

Educacional Especializado (AEE). Extinguir salas e escolas especiais, 

garantindo o pleno acesso e a permanência de educandos com deficiência na 

rede pública de ensino, proporcionando os apoios necessários para as pessoas 

e a comunidade escolar.;  

 

 

Esporte, cultura e lazer:  

 

 Garantir que equipamentos, espaços e serviços culturais, esportivos e de 

lazer, públicos ou privados, sejam totalmente acessíveis em termos 

arquitetônicos, tecnológicos, de comunicação e atitudinais.  

 

Transporte e mobilidade urbana:  

 

 Implementar políticas de acessibilidade plena no transporte coletivo, à 

luz da legislação vigente, de modo a garantir a autonomia das pessoas com 

deficiência;  
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 Garantir a efetiva aplicação da legislação de acessibilidade em edificações 

de uso público e multifamiliar, além dos espaços urbanos, a começar pelas 

regiões periféricas, que são as menos acessíveis (criação do Programa 

Periferia Acessível);  

 Implementar a sinalização sonora dos semáforos de pedestres da cidade.  

 

 

 CCriação de uma secretaria de combate as opressões. 

 

POLITICA DE REDUÇÃO DE DANOS 

 

A cidade de Ribeirão Preto, com toda sua desigualdade, assim como diversidade 

social e cultural, possui um consumo elevado de drogas lícitas e ilícitas. Essa é uma 

questão que envolve aspectos culturais, sociais e econômicos, e não pode ser tratada com 

base apenas em preconceitos. A lógica de não tratar a questão do consumo de drogas 

como um problema de saúde pública apenas permite que, em nome da guerra às drogas, 

se pratique o controle social da população periférica com o genocídio da juventude negra. 

Claro que, dentro de toda essa diversidade de usos e contextos, também há problemas de 

uso abusivo, com todas as enormes dificuldades envolvidas, pessoais e coletivas. Da 

mesma forma, toda a violência e abusos do tráfico também não podem ser 

desconsiderados. Na Ribeirão para a maioria queremos tratar a questão das drogas como 

um problema de saúde pública implementando uma política de redução de danos. 

 

Propostas  

 

 Criar um banco de dados integrado entre Secretaria de Saúde, de Segurança 

Urbana e Assistência e Desenvolvimento Social que permita um olhar global 

e humanizado;  

 Promover a integração dos diversos Conselhos de Direitos e dos Conselhos 

Tutelares para aprimoramento da intersetorialidade das políticas no 

atendimento dos usuários e suas respectivas famílias;  

 Criar programas de moradia popular e trabalho para usuários de drogas;  
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 Elaborar diagnóstico socioassistencial e socioterritorial para implementar 

políticas públicas regionais através de equipes específicas de vigilância 

socioassistencial;  

 Ampliar e qualificar a rede de atendimento e acolhimento aos usuários;  

  Elaborar campanhas de redução de danos;  

 Por fim a política de internação compulsória;  

 Articular redes intersetoriais de atenção ao usuário de álcool, crack e outras 

drogas;.  

 Implementação de centros de convivência, cuidado integral e direitos 

humanos para pessoas vulneráveis pelo consumo de drogas;  

  Elaborar protocolos de atuação para a GCM que respeitem os direitos 

humanos.  

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Revolução Solidária quer dar ao município o papel de protagonista nas questões de 

segurança pública por meio de políticas territoriais e transversais de prevenção à violência 

que fortaleçam a convivência solidária e a cultura de paz, especialmente nas periferias, e 

com envolvimento direto de secretarias sociais e comunidades locais. Vamos ampliar as 

políticas de proteção às mulheres, retomar e ampliar as políticas de redução de danos 

provocados pelo no uso abusivo de drogas e realizar uma reforma urbana para melhor 

ocupar espaços públicos e criar espaços de lazer e convivência nas periferias.  

Para isso, é fundamental pensar a formação da Guarda Civil Municipal (GCM). Queremos 

que movimentos sociais participem da elaboração do planejamento pedagógico de cursos 

de formação de seus integrantes, e que esses cursos abordem temas como enfrentamento 

ao racismo estrutural, violência de gênero, LGBTfobia, machismo, xenofobia e violência 

contra a juventude e suas manifestações culturais, além de outros assuntos que reforçam 

a visão de segurança como um marco da proteção dos direitos humanos. Na segurança 

pública, não seremos indiferentes ao genocídio da juventude negra, que não pode ser 

ignorado nem naturalizado. Os princípios de cultura cidadã e segurança cidadã serão 

nortes para o nosso governo. Nossas propostas: 
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Para políticas territoriais e transversais de prevenção à violência:  

 

 Criar Programas de Prevenção à Violência e ao Crime nas Subprefeituras, 

envolvendo secretarias sociais e sociedade;  

 Garantir abrigos sigilosos em redes de atendimento para pessoas em situação 

de violência doméstica ou exploração sexual;  

 Viabilizar Centros de Convivência da Mulher para atendimento psicossocial 

e jurídico, abertos a todas as mulheres;  

 Criar Centros de Recuperação do Homem Agressor para atendimento 

educacional e psicossocial;  

 Retomar o programa “De Braços Abertos”, ampliando políticas de redução de 

danos para áreas periféricas com alta incidência de uso abusivo de drogas;  

 Criar o Programa e Centro Municipal de Assistência Psicológica e Reparação 

a Vítimas da Violência;  

 Realizar Relatórios de Impacto para avaliar potenciais riscos a direitos 

fundamentais no uso de novas tecnologias.  

 

Para zeladoria e gestão urbana:  

 

 Aperfeiçoar a iluminação e a zeladoria de espaços públicos;  

 Realizar uma reforma urbana para ocupação de espaços públicos e 

enfrentamento a loteamentos irregulares realizados pelo crime organizado, 

exigindo o uso social dos imóveis e buscando a descentralização do espaço 

urbano com espaços de lazer e convivência nas periferias;  

 Fiscalização de posturas na zeladoria da cidade referentes à população em 

situação de rua e ao comércio ambulante feita por subprefeituras e sem a atuação 

da GCM, salvo em casos excepcionais;  

 Criar políticas de transporte público para regiões periféricas com ampliação 

de linhas de ônibus, funcionamento 24h e presença da GCM em terminais para 

prevenir furtos e roubos.  
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Para a segurança de crianças e adolescentes nas escolas:  

 

 Criar o Núcleo de Atendimento Integrado, vinculado à Secretaria de Direitos 

Humanos, para adolescentes em situação de conflito com a lei e egressos do 

sistema prisional;  

 Retomar o Programa de Segurança Escolar e criar o Observatório de Segurança 

Escolar, que irá integrar a GCM, o corpo docente e discente das escolas, a 

comunidade do entorno e as secretarias sociais para garantia de segurança e 

mediação de conflitos;;  

 

 Abrir as escolas aos finais de semana para promoção de atividades recreativas e 

socializantes voltadas às comunidades.  

 

Para GCM Cidadã e Comunitária 

 

 

 Criar Rondas Cidadãs de Policiamento Preventivo e Comunitário focadas no 

respeito à população, em especial às pessoas pobres, negras, trans e travestis, com 

ênfase na luta antirracista e na observância estrita da lei sobre os limites de 

abordagens pela GCM;  

 

 Capacitar a GCM na área de direitos humanos, garantindo a participação de 

movimentos sociais no planejamento pedagógico dos cursos de formação e com 

especial foco no enfrentamento às formas de opressão, principalmente no trato 

com crianças e adolescentes;  

 Construir bases comunitárias da GCM em locais periféricos e garantir a 

presença desses agentes em parques públicos e unidades de saúde;  

 Criar programa de saúde e bem-estar mental dos profissionais da GCM;  

 Reforçar a Corregedoria da GCM como órgão autônomo e independente;  

 Reforçar Inspetorias Regionais de Defesa Ambiental e ações conjuntas de 

fiscalização urbana e ambiental, em treinamento especializado com participação 

da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente;  

 Revisar plano de cargos, salários e carreira para modernizar e valorizar a GCM.  
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