
PROGRAMA DE GOVERNO DO PATRIOTA RIBEIRÃO PRETO 

PREFEITO FERNANDO CHIARELLI 

VICE- PREFEITO VALTER VANZO JUNIOR. 
 

 

CIDADANIA ADMINISTRAÇÃO 
 

                                   Devassa nas duas últimas administrações com a real 

apuração dos prejuízos causados ao Município por sevandijas PSD e Covidões 

PSDB, DENTRE OUTROS. 

                                  Fim do cabide de empregos na Administração Pública, 

direta, indireta e fundacional. Extinção da CODERP e COHAB e reestruturação 

da GCM, e se for o caso, sua extinção. 

                                Reestruturação do Centro de Zoonoses, e DAERP. 

                                   Retorno aos quadros do Município de funcionários 

públicos municipais, lotados em outras dependências. 

                                 Saneamento do IPM inclusive com a apuração de 

aposentadorias milionárias fabricadas de forma ilegal, que sofrerão os reveses 

necessários. 

                               Fim da burocracia nas concessões necessárias visando à 

construção civil. 

                                  Fim do monopólio da condução da cidade por parte da 

ACI - Donos de escolas particulares – usineiros - Exploradores do transporte 

público e grandes empreiteiros da construção civil – além  dos meios de 

comunicação, falada e televisiva, internet ou escrita - que não deverão receber 

um centavo visando propaganda. 

                                  Programa visando à atração para Ribeirão Preto - com 

todos os favorecimentos necessários - de fábricas da área da Medicina, 

aproveitando o grande pólo de saúde que é a cidade.  

                                   Taxação nas vendas de todo e qualquer produto, em toda 

e qualquer festa de caráter nacional que venha a se realizar na cidade.  

                                 Revisão nos contratos milionários firmados pela Prefeitura 

- em especifico com CPFL e  pra coleta de lixo, cata galhos – Aproveitamento. 

                            Diminuição da área de coleta de lixo por parte dos garis, que 

deverão trabalhar devidamente equipados, com macacão - luvas e máscaras - 

sendo que o serviço não poderá continuar nos moldes atuais - SEM 

DIGNIDADE- com correria e sacrifício da pessoa humana. 

 

                                 Reativação da Usina de asfaltos, criando as condições 

necessárias pra infraestrutura. 

                                   Mapeamento das áreas onde falta água. 



 Revisão das construções de condomínios ou conjunto habitacionais, que 

deverão oferecer toda a necessidade de habitação e moradia, e não aproveitar 

as já existentes.  

 

 

TRANSPORTE  E MOBILIDADE URBANA 

 
‘’País civilizado, não é aquele que pobre anda de carro, e sim, onde o 

rico usa o serviço publico’’. 

Criação do VLT – veiculo leve sobre trilhos - que abrangera desde os bairros 

do Complexo Aeroporto até o Centro da cidade, aproveitando os trilhos 

construídos no SEC. XIX pelo Padre Feijó’’. 

Obrigatoriedade do cobrador nos ônibus urbanos, cujo serviço seja explorado 

por concessionária particular, ou pública. Motorista não pode ter dupla função 

nem dupla responsabilidade. 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
 

Incentivo de criação de hortas em todas as escolas públicas municipais, 

da mesma forma nas mesmas escolas, o incentivo a floricultura (plantação de 

flores) e apicultura. 

ARBORIZAÇÃO - Incentivo, para que cada cidadão plante uma árvore 

(ao menos) em sua residência.  

Combate aos focos de incêndio, que todos os anos ocorrem nos mesmo 

lugares, com uma política de prevenção. 

Conservação e manutenção de todas as praças públicas da cidade,  

com perfeito ajardinamento, segurança  e limpeza. 

  

EDUCAÇÃO 
                                           

Criação de creches inclusive no centro da cidade. 

Período integral de ensino, tanto nas Escolas do Ensino Fundamental, 

como nas creches. 

Além da valorização do ensino básico (ler, escrever, contar, multiplicar 

dividir, soma e diminuir), o acentuamento da prática artísticas como musica, 

pintura, escultura, artes plásticas - práticas de educação física, e noções da  

história do nosso pais e cidadania. 

Aprender a cantar o hino nacional - CONDUTA SOLIDÁRIA E NÃO 

INDIVIDUALISTA – e conhecimento dos nossos vultos históricos com Nabuco 

de Araujo, Machado de Assis, Lima Barreto, Caxias, Osório. 

Noções de Economia, trânsito e higiene pessoal.  



Valorização e preparo das Professoras do Ensino fundamental, inclusive 

todas as pessoas ligadas diretamente ao sistema educacional infantil, como 

cozinheiras, psicóloga. 

Criação de condições - METAS ÍNDICES - com maciça aplicação do 

orçamento - para que as Escolas Públicas tenham a mesma qualidade (na 

verdade qualidade superior) às escolas particulares - Sempre com muito asseio 

e disciplina. 

Implantação (aperfeiçoamento) do Sistema odontológico. 

Merenda variada e de primeiríssima qualidade - com quantas refeições 

se fizerem necessárias (é só não roubar, que dá) 

A Geração Chiarelli além de saber ler e escrever terá perfeitas noções 

da grandeza do país e de LIBERDADE como valor inatacável.  

Valorização a todos profissionais, a começar da auxiliar de cozinha aos 

professores sem exceção. 

Curso de Capacitação em todas as áreas, incluindo limpeza, cozinha, 

professor e pessoal da administração. 

Criação da FACULDADE MUNICIPAL nas áreas de Direito, Filosofia, 

História, Jornalismo e Economia, aos moldes da cidade de Franca. 

Apoio a grupos de teatros e musicais da cidade, desde que o trabalho 

repercuta a Cultura brasileira. 

Trabalho conjunto e efetivo com Professores de Educação Física, 

visando à prática de esportes em todas as comunidades. 

 

 

SAÚDE - NÃO É VERDADE QUE A SAÚDE SEJA PROBLEMA DAS 

CIDADES BRASILEIRAS 

                                         

Contratação de médicos e enfermeiros e a valorização dessas 

profissões, ao ponto que merecem. Paga-los com dignamente, inclusive com 

as sobras dos cabides de emprego, que serão sumariamente extintos. 

Médicos emergenciais (clinico geral), ginecologista, urologista e pediatra, 

à disposição 24 horas nos mais variados bairros. 

Aplicação do orçamento visando à absoluta melhoria, visando à rapidez 

no atendimento – O Senhorzinho ou a Senhorinha que reclamar de dor no 

peito, tem de passar pelos exames necessários urgentemente. 

Criação de condições para que os exames laboratoriais sejam o mais 

rápido possível. 

Aproveitamento de toda estrutura já existente, e que neles tenham os 

aparelhos clínicos necessários, principalmente nas áreas mais procuradas pela 

população. 

Reestruturação e melhoramentos nos órgãos que cuidam do tratamento 

e na acessibilidade das pessoas com deficiência. 



Criação e estruturação de Centro de tratamento de pessoas com 

dependência química, com tratamento humano em respeito à dignidade 

humana.  

 

ANIMAL 

 

Criação de um santuário, onde o animalzinho seja tratado com 

dignidade. 

Criação de um Pronto Socorro Animal - em caso de atropelamentos ou 

mal estar. 

Hospital Municipal Veterinário em parceria com as faculdades locais e 

reestruturação do Bosque Municipal. 

 

SEGURANÇA. 

 

Segurança efetiva nas portas das escolas. 

Combate efetivo aos criminosos - No governo Chiarelli, bandido não vai 

dar marcha ré e invadir lojas no comércio visando roubo - A PERSEGUIÇÃO 

SERÁ IMPLACÁVEL. 


