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PLANO DE GOVERNO 2021 a 2024 
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CAP. DEL VECCHIO PARA VICE-PREFEITO 

UNIÃO PARA TRANSFORMAR RIBEIRÃO 

MDB, PSL, PV, PDT, AVANTE E PROS 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

 Este é o Plano de Governo sumário inicial reunindo as principais propostas, 

compromissos e comprometimentos dos candidatos a Prefeita e Vice-Prefeito de Ribeirão 

Preto, na Chapa União para Transformar Ribeirão, campanha eleitoral 2020: CRISTIANE 

FRAMARTINO BEZERRA e CAP. EDILSON DEL VECCHIO FILHO, pautando e 

direcionando um futuro Governo Municipal 2021 a 2024. 

 É uma leitura da realidade e são propostas viáveis e realizáveis, focadas na 

perspectiva de qualificar com eficiência, eficácia e efetividade as ações de políticas e dos 

serviços públicos oferecidos pela Prefeitura Municipal à sua população, com uma dose 

responsável de ousadia, para ir além, ampliando no que for possível a infraestrutura 

urbana em busca de promover melhoria da qualidade de vida, justiça social e bem comum. 

 O plano foca, sumariamente, a detalhar a posteriori, a cidade que temos, a cidade 

que queremos, e as possibilidades de realização nos próximos quatro anos de Governo 

Municipal (2021 a 2024). 

 A construção deste Plano de Governo, elaborada por uma equipe de profissionais 

técnicos experientes da Comunidade e a da Sociedade local, ouvindo lideranças, em 

busca de conhecer suas expectativas e propostas para a cidade e a contribuição ímpar 

dos referidos candidatos, a partir de suas experiências pessoal, profissional e 
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sociocomunitária, de cidadãos de origem humilde dos dois candidatos, e que os qualifica 

ao pleito dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipais desta cidade. 

 CRIS BEZERRA, candidata à Prefeita, é historiadora, professora, escritora, 

cerimonialista, ativista social e cultural, de ampla e longa militância política em Ribeirão 

Preto, iniciada nos idos do Governo do MDB nos anos 80. Estudiosa e pesquisadora de 

religiões e da religiosidade e espiritualidade humana, integra o MDB Mulher, foi Chefe de 

Gabinete na Câmara Municipal, Superintendente da Secretaria de Esportes de Ribeirão, 

Assistente de Secretário da Cultura da Cidade, Diretora Administrativa e Financeira do 

Instituto do Livro de Ribeirão Preto, Coordenadora do Circuito Nacional de Feiras e 

Eventos Literárias parceria MinC/Biblioteca Nacional/CBL e tem colaborado 

voluntariamente com diversas Instituições sociais de Ribeirão Preto e Região, como a 

recuperação do prédio da Sociedade Amiga dos Pobres de Ribeirão. Foi alçada a 

candidata a Prefeita, em face de sua história política no partido e no interesse partidário 

de participação propositiva no pleito eleitoral, resgatando o histórico e o legado do partido, 

de quando dirigiu Ribeirão Preto, de 1982 a 1988 com sucesso, e de todas as 

contribuições suprapartidárias das administrações municipais das quais fez parte, 

inclusive celebrando parcerias e apoios para organizações diversas e para a Prefeitura, 

na gestão da cidade e em grandes obras que atenderam a antigas e novas demandas, 

em especial, a partir da atuação do hoje Deputado Federal Baleia Rossi e do Deputado 

Estadual Léo Oliveira a pedido de vereadores à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na 

gestão que ora se encerra e lideranças partidárias de destaque, hoje constituindo uma 

ampla chapa a vereadores do MDB. 

 CAP DEL VECCHIO, candidato a Vice-Prefeito, por sua vez, foi acadêmico em 

Educação Física na USP Ribeirão Preto, Bacharel em Direito, Bacharel em Ciências 

Policiais de Segurança e Ordem Pública. É um jovem profissional de sucesso na área da 

Segurança Pública, desde sua aprovação em concurso público para a Academia do Barro 

Branco, que forma Oficiais da Policia Militar Paulista, até sua caminhada ao atual posto 
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de Capitão que ocupa atualmente, e sua vontade de contribuir com esta experiência na 

gestão eficiente e de qualidade do Município, no momento em que a insegurança e a 

violência comprometem essa possibilidade e exige ações firmes, de autoridade, com rigor 

e severidade, nos estritos limites da lei, conjuntas, entre os Governos Municipal, Estadual 

e Federal, para garantir ao cidadão, por meio de políticas e serviços públicos, qualidade 

de vida com segurança e justiça social. 

 MDB, PSL, PV, PDT, AVANTE E PROS se unem em coligação para a eleição 

majoritária, na Chapa União para Transformar Ribeirão, em busca desta campanha 

propositiva, colaboração, cooperativa, propondo um projeto político e de governo 

equilibrado, viável, para gerir nossa cidade nos próximos quatro anos. 

 

RIBEIRÃO PRETO – SP: 

 

Ribeirão Preto, uma das cidades paulistas, situada a nordeste do Estado, é um 

Município fundado em 1856, do desmembramento do Município de São Simão, com 

650.916 km./2 de território, após o desmembramento de dois distritos alçados à condição 

de Municípios: Dumont e Guatapará, contando hoje, segundo o IBGE, com dados 

estimados em 2019, a partir do último censo decenal, com 703.293 habitantes (ago./2019), 

residentes na área urbana e rural, dividido no Distrito Sede e no Distrito de Bonfim 

Paulista. Com bioma de transição entre o cerrado e a mata atlântica, é antiga terra dos 

Índios Caiapós, que as ocupava desde tempos imemoriais, até a ocupação por migrantes 

mineiros e de outras paragens, atraídos por sua terra roxa, que o tornou Capital do Café 

em áureos tempos, e hoje Capital da Cana de Açúcar e seus derivados e tecnologia 

associados. 

Cidade-sede referência de Região Metropolitana – RMRP, e das Micro e Meso 

região administrativas paulistas, tem IDH 0,800, boa qualidade de vida, porém, ainda com 

renda e riqueza concentrada, o que leva à exclusão e vulnerabilidade social de parcela da 
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sua população, desafiando ações do Poder Público para manter em comunhão, por meio 

de ações de políticas públicas sociais setoriais e transversais e serviços públicos de 

qualidade, o seu histórico desenvolvimento econômico, e um melhor desenvolvimento 

social. 

Neste contexto, em 2020 a cidade que temos, em suma, pode assim ser 

apresentada: 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A futura gestão municipal da Coligação União para Transformar Ribeirão, no 

geral propõe, no aspecto geral: 

- Alicerçar o governo municipal em três pilares: HUMANIZAÇÃO, EFICIÊNCIA e 

TRANSPARÊNCIA, procurando realizar nesta tríade, respeito ao cidadão contribuinte, 

ofertando ações de políticas e serviços públicos de qualidade (eficientes, eficazes e com 

efetividade), que atendam com o máximo de celeridade possível, com acolhimento, boa 

e clara informação e orientação com simplicidade, às demandas, com o máximo de 

divulgação e transparência possível, de tal forma que todos possam acompanhar passo 

a passo o andamento de suas solicitações e questões de seu interesse, sem óbices. 

- Fortalecer a Política de Democracia Participativa, privilegiando a articulação e 

interlocução nos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, de Direitos e Tutelares, e 

outros órgãos, fóruns e instâncias dialógicas, assim como com as Associações de 

Bairros e Moradores e outras representativas de categorias e classe profissionais. 

- Qualificar a gestão e a transparência do trato com a coisa pública, notadamente com 

o patrimônio e a execução orçamentária municipal; 

- Promover e qualificar o quadro de servidores municipais, quanto às condições de 

trabalho, de remuneração e de educação continuada permanente. Promover a plena 

integração das comunidades e dos Poderes Constituídos para ações de Mutirão, 

Conscientização e Decisões importantes ao bem maior de toda a coletividade. 
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EDUCAÇÃO 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

O Município é atendido por Sistema de Ensino com redes públicas: Municipal 

e Estadual e consistente rede privada, oferecendo ensino formal em educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental, médio), e Educação técnico-profissionalizante. 

Complementa ainda toda essa rede de educação básica uma rede de ensino 

superior, com cursos de graduação (tecnólogos, licenciaturas e bacharelados) além de 

programas de pós-graduação (lato sensu com especializações e MBAs e de stricto 

sensu com mestrados e doutorados diversos), além das ações de pesquisa e extensão 

das Instituições de Ensino Superior – IES com sede ou polos avançados na cidade, de 

natureza pública e privada, atraindo, inclusive, profissionais e acadêmicos de todo o 

País e em especial, da meso e micro região administrativas e metropolitana 

referenciadas por Ribeirão Preto. 

A Secretaria Municipal da Educação é o órgão gestor do Sistema Municipal, 

com 4.021 servidores, dos quais 3.267 no quadro do magistério e realizando esta gestão 

junto com o Conselho Municipal de Educação - CME, o Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar - CAE e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB Ribeirão Preto – SP, articulando e mantendo interlocução, ainda, 

com os Sistemas Estadual e Federal de Ensino, inclusive no financiamento tripartite, 

com 133 unidades educacionais na Rede Municipal. 

A rede Municipal conta com 108 unidades, muitas, legados do MDB, das 

quais: 34 CEIs (Centros de Educação Infantil); 41 EMEIS – Escolas Municipais de 

Educação Infantil; 31 EMEFs – Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 02 EMFEM 

- Ensino Médio; 01 de Educação Especial (Egydio Pedreschi), um legado muito especial 

do MDB nos anos 80, e, 01 de Educação Profissional (Celso Charuri). 
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Tal rede conta com 47.505 alunos matriculados, sendo 12.138 em Creche 

(01 a 03 anos de idade); 10.832 em pré-escola (04 e 05 anos de idade); 12.611 do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental; 9.249, do 6º o 9º ano do ensino fundamental; 1.901 

alunos no E.J.A. – Educação de Jovens Adultos e projetado ainda para 2.020, ampliar 

o número de vagas para 2021 em: 4.048 em creche; 2.000 em pré-escola e 800 no 

ensino fundamental. 

Na rede privada, 78 unidades de ensino, sendo conveniadas como Município: 

21 de educação infantil e 05 de educação especial, havendo ainda 52 escolas de 

educação infantil com funcionamento autorizado no Município. 

A Política Pública Municipal de Educação, inclui ainda: Programa de 

Alimentação Escolar (com uma Cozinha Piloto); Psicologia Educacional; Supervisão 

Escolar e Coordenação Pedagógica; Educação Continuada Permanente da Equipe 

Educacional (por meio do CAAF – Centro de Acompanhamento Avaliação e Formação), 

mantendo o CAS - Centro de Formação de Profissionais da Educação e Atendimento às 

Pessoas com Surdez de Ribeirão Preto, na perspectiva da Educação Inclusiva e em implantação 

o Centro de Educação para as Relações Étnico Raciais, em cumprimento à legislação 

pertinente. 

Importante lembrar que é fundamental a requalificação da cozinha piloto municipal, 

ampliação da aquisição de alimentos da merenda escolar da agricultura familiar local, 

estimulando e a fomentando nesta perspectiva, bem como qualificar por meio do cardápio e da 

relação com as merendeiras os hábitos alimentares dos alunos da rede. 

Hoje, além do gargalo da demanda reprimida para creche na Educação Infantil, uma 

questão que tem chamado muito a atenção na Rede Municipal de Ensino é a falta de segurança 

em algumas unidades, decorrente da falta ou negligente ação de manutenção e conservação 

dos imóveis sede delas, tendo inclusive algumas sido impedidas de funcionar, especialmente 

após o óbito de um aluno, eletrocutado ao encostar em uma cerca, por conta de fiação sem 

manutenção e cuidados. 
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QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade que oferte à sua população em geral, e notadamente a de 

crianças e adolescentes, educação de qualidade, com melhores indicadores, em um 

olhar de forma ampla para os três tripés educativos humanos: a qualificação da 

educação referencial afetivo-familiar na perspectiva da cultura, da garantia da 

convivência familiar e do exercício qualificado do Poder Familiar, e da afinidade, 

afetividade e ancestralidade; a educação referencial científica-escolar com acesso 

democrático e universal a todos; e a educação referencial comunitária-socioeducativa, 

qualificada também, realizada no vivido-compartilhado das relações pessoais, 

institucionais e sociocomunitárias, garantindo a crianças e adolescentes o direito social 

a educação plena, de qualidade e garantidora de direitos, no enfoque da sua condição 

de pessoas em desenvolvimento, sujeito de direitos, destinatários de prioridade absoluta 

e proteção integral, em especial priorizando os cuidados com a primeira infância. 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

No mandato de 2021 a 2024, de que trata este Plano de Governo, o objetivo 

é articular com os Sistemas Estadual e Federal de ensino, para garantir universalidade 

de acesso à educação de qualidade, com acesso democrático a todos, e em especial a 

crianças, adolescentes e jovens, sem prejuízo daqueles que não o tiveram na idade 

certa. 

Promover educação inclusiva às pessoas com deficiência, e garantia como 

direito da criança, o acesso à educação infantil de qualidade, especialmente com as 

creches a todas as crianças de zero a três anos de idade residentes no Município.  
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Qualificar a rede do Sistema Municipal de Ensino, tanto nas unidades 

próprias, quando nas unidades privadas parceiras, na gestão de unidades próprias 

municipais, quanto na de suas unidades institucionais integradas. 

Requalificar a Cozinha Piloto, privilegiar a Agricultura Familiar local na 

aquisição de alimentos in natura e orgânicos para a merenda escolar e qualificar 

merendeiras para promover nos alunos hábitos alimentares saudáveis, nutricionalmente 

seguros 

Manter e ampliar a qualidade da merenda e a segurança alimentar e 

nutricional, da infraestrutura das unidades de ensino municipais e do fornecimento de 

material escolar voltado aos alunos da rede municipal de ensino, a educação para a 

democracia, a inclusão digital e democratização da informática, a integração e parceria 

escola/ensino municipal x comunidade e sociedade civil organizada, e o início da 

implantação nas escolas municipais, em cumprimento à lei federal vigente de 

assistentes sociais e psicólogos, fortalecimento dos Conselhos na área, bem como a 

garantia de educação continuada permanente e carreira aos profissionais de ensino que 

atuam na rede municipal. 
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SAÚDE 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

A Saúde Pública no Município é constituída pelo S.U.S. – Sistema Único de 

Saúde, cuja estrutura ainda não é perfeita e completa, mas privilegiada em relação a 

muitos outros municípios de igual porte, cujo alicerce foi legado pelo MDB quando dirigiu 

a cidade. O órgão gestor pleno municipal é a Secretaria Municipal da Saúde, com a 

contribuição e coparticipação popular do Conselho Municipal de Saúde, das Comissões 

Distritais e Locais de Saúde, Conselho Municipal de Trauma, Conselho Municipal de 

Reforma Psiquiátrica, Conselho Municipal de Fluoretação no Abastecimento de Água e 

a Comissão Municipal de Saúde do Trabalhador. 

A Política Pública Municipal de Saúde é composta pelas áreas médica, de 

enfermagem, odontológica, assistência farmacêutica e de apoio diagnóstico; além das 

vigilâncias: em saúde; epidemiológica; sanitária; zoonoses; vetores e animais 

peçonhentos; e também: complexo regulador de internações, centro regulador 

odontológico, captação transplante e doação de órgãos, e, de atenção à saúde das 

pessoas (saúde da família, agentes comunitários de saúde, programas de saúde, 

atendimento domiciliar), e a informação digital em saúde, entre outros. 

A rede pública que constitui o Sistema Único de Saúde – S.U.S., é composta 

por unidades públicas municipais e estaduais e por uma ampla rede privada de 

atendimento direto e particular ou por meio de convênios de saúde diversos e convênios 

com o S.U.S. Estes serviços, além de atender a população local, atrai para o 

atendimento uma parcela significativa das populações dos Municípios metropolitanos e 

regionais, e em alguns casos e procedimentos, até pacientes estaduais, nacionais e 

internacionais, constituindo algumas unidades e profissionais locais, referência para 

certos atendimentos complexos e experimentais em saúde, elevando a cidade a um 
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polo de pesquisa, ciência e tecnologia em saúde e saúde pública de destaque 

internacional. 

Constituem o Sistema Único de Saúde em Ribeirão Preto e constituem a sua 

rede as Unidades em 05 distritos de saúde (Central, Leste, Norte, Oeste e Sul), que 

referenciam 05 UBDSs – Unidades Distritais de Saúde; 31 UBSs – Unidades Básicas 

de Saúde; Unidades de Pronto Atendimento (03 UPAs (uma em instalação, Pronto 

Socorro Central e SAMU); 02 CSE – Centro de Saúde Escola; 02 USF – Unidade de 

Saúde da Família; 07 NSF – Núcleos de Saúde da Família, 01 NADEF – Núcleo de 

Atenção à Pessoa com Deficiência; 01 CMSC, 01 COP – Centro Odontológico 

Pediátrico; 01 Doutor móvel, e, 01 CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, 

além de unidades específicas de saúde mental (Ambulatório Regional de Saúde Mental; 

07 CAPSs e 02 Ambulatórios de Saúde Mental Distritais, e ambulatório regional de 

especialidades, com: NGA-59; Centro de Referência DST/AIDS; Centro de Referência 

Saúde do Trabalhador (CEREST “Prof. Dr. Roberto Salles Meirelles”); Centro 

Especializado de Reabilitação - CER – Centro Especializado de Reabilitação “Dr. Jayme 

Nogueira Costa”. 

São 19 programas, projetos e serviços de saúde que compõem, igualmente, 

a Saúde Pública Municipal, são eles, Programas de: Assistência Integral à Saúde da 

Criança e do Adolescente; Atendimento Integral à Saúde da Mulher; Atenção à Saúde 

da Pessoa com Deficiência – PASDEF; Aleitamento Materno – PALMA; Saúde do Idoso; 

Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Hipertensão, 

Diabetes, Controle do Tabagismo e outras); Procedimentos Coletivos e Preventivos de 

Odontologia; Imunização (Vacinação); Práticas Integrativas e Complementares - ProPic; 

Saúde Mental; DST/AIDS, Tuberculose e Hepatites Virais; Controle da Hanseníase; 

Deficientes Auditivos, Fissurados, da Estimulação Precoce e da Fisioterapia – PRODAF; 

Atenção ao Deficiente – NASDEF; Consultório de Rua; Atenção Domiciliar – SAD; 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/i16cerest.php
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/i16nadef.php
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/i16nadef.php
https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/i16nadef.php
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Projetos: “Ethos” de Atenção à Saúde e de Saúde Digital, incluindo Sistema Hygia e 

outros procedimentos mediados por tecnologia da informação; Serviços: Serviço 

Regional de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, incluindo o Projeto Samuzinho e 

o N.E.U. – Núcleo de Educação em Urgências. 

A saúde hoje conta com 45 equipes de Saúde da Família, atendendo 22% 

dos usuários e tem uma demanda grande sem os competentes recursos, porquanto 

apesar de uma população de pouco mais de 700 mil habitantes consta ter quase 01 

milhão e meio de inscritos usuários, pela atração de moradores de cidades da área 

metropolitana e regional para o atendimento local de atenção básica à saúde. 

A Fundação Hospital Santa Lydia, que integra a Administração Municipal, 

além do Hospital de igual nome, hoje gere, em parceria, diversas unidades de saúde na 

cidade. 

A Rede Conveniada Municipal de Saúde é composta por: 

01. Sociedade Beneficente e Hospitalar Sta. Casa de Misericórdia de 

Ribeirão Preto; Sociedade Portuguesa de Beneficência Hospital 

Imaculada Conceição; 

02. CECEB - Centro Clínico Electro Bonini-UNAERP; 

03. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (Campus e UE); 

04. Hospital Estadual de Especialidades de  Ribeirão Preto; 

05. Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto - Santa Tereza; 

06. MATER - Fundação Maternidade Sinhá Junqueira. 

São prestadores de serviços ambulatoriais no S.U.S. Ribeirão Preto: 

01. AMA - Associação dos Amigos do Autista; 

02. Rarev - Fundação de Ribeirão Preto Apoiando a Recuperação de 

Vidas; 
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03. APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; 

04. Barão de Mauá - Ambulatório Dr. Domingos J. B. Spinelli; 

05. Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP; 

06. FAEPA - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência; 

07. Laboratório de Citopatologia e Patologia Cirúrgica; 

08. Mac Mic. Análises Clínicas Laboratório João Sabbag Ltda.; 

09. Laboratório de Mic e Análises Clínicas Dr. Mello Ltda.; 

10. Hospital São Paulo de Clínicas Especializadas – TRS; 

11. Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto – TRS. 

Um importante avanço junto às unidades, notadamente as de gestão 

terceirizada, foi a implantação do Serviço Social para acolhimento e atendimento ao 

usuário-beneficiário em condições de fragilidade, vulnerabilidade ou risco pessoal, 

social, afetivo e/ou econômico e articulação e interlocução com a comunidade, a 

sociedade e das redes intersetorial e socioassistencial. 

A gestão municipal do S.U.S. atua em rede pública e privada local, e 

articulando, ainda com as redes Estadual e Federal de Saúde, com as quais pactuam 

por meio da CIB (Comissão bipartite Município x Estado e Município x União) e da CIT 

(comissão tripartite Município, Estado e União). 

Alguns grandes gargalos no atendimento de Saúde Pública, ainda existem 

no Município, com destaque à qualidade do atendimento, quanto à cordialidade e 

empatia, segurança, clareza nas orientações, transparência, celeridade, resolutividade, 

processos e procedimentos excessivamente burocráticos, regulação hospitalar. Outras 

questões que demandam melhoras no atendimento são as áreas de: saúde mental; 

retaguarda ao atendimento; urgência e emergência, que teve avanços, mas ainda tem 

grandes demandas, entre outros. 
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Outra questão pendente na saúde é a questão do atendimento aos animais 

domésticos – PETs. A Municipalidade aguarda o cadastramento, atitudes para a 

implantação de um Hospital Veterinário e a realização com celeridade e bom 

atendimento da castração de animais. 

A questão de falta de medicamentos nas farmácias das Unidades Básicas de 

Saúde também é um problema que o usuário da saúde tem enfrentado, notadamente 

medicamento de uso contínuo. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade com infraestrutura de ponta, capital humano qualificado e em 

número adequado à demanda, com gestão participativa, que oferta atendimento em 

saúde pública, universalizado, gratuito, de qualidade (eficiência, eficácia e efetividade), 

com resolutividade em busca de excelência, acolhimento e orientação clara, simples e 

transparente, na perspectiva de informação, cidadania e socioeducação, que faça frente 

a tempo e a hora para as demandas individuais e coletivas/comunitárias das pessoas, 

promovendo saúde e prevenção como objetivo primeiro e atendimento curativo como 

objetivo residual em face de redução de demanda por conta daquele primeiro enfoque. 

  

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Fortalecer e reorganizar de acordo com as demandas e realidade municipal 

a infraestrutura da saúde pública (S.U.S.), integrando, articulando e fazendo 

interlocução metropolitana; buscar melhor aporte de recursos junto as instâncias 

estadual e federal em face deste transbordo de atendimento atraído, parceiro e 

conjunto. 
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Qualificar na educação continuada permanente o capital humano 

empenhado na gestão e atendimento em saúde no Município, notadamente às pessoas 

voltadas ao acolhimento e ao atendimento inicial do usuário-beneficiário cidadão, 

qualificando com tecnologia e humanização processos e procedimentos de 

atendimento, encaminhamento e resolutividade. 

Ampliar a ação e o número de equipes do Programa Saúde da Família, 

voltados à promoção preventiva da saúde e da educação para a saúde, em busca da 

qualidade de vida e da redução das demandas curativas decorrentes da falta de cuidado 

com aspectos de impacto direto na saúde e na doença. 

Fortalecer o controle social, participação popular e protagonismo 

comunitário, informação e facilitação de acesso igualitário e democrático aos serviços e 

ações da política pública; monitorando qualidade, produtividade, resolutividade e 

satisfação do usuário-beneficiário, fortalecendo uma ouvidoria acessível e eficaz. 

Fortalecer e qualificar o funcionamento da Fundação Hospital Santa Lydia, 

enquanto parceira municipal. 

Reorganizar e integrar a Política Pública de Saúde, os Cemitérios Municipais: 

Saudade, Bom Pastor e Bonfim Paulista, e a fiscalização da área privada do setor: 

Cemitério Parque dos Girassóis, crematórios, velórios e outros. 

Criar a Central de Inteligência em consultas e exames, a entrega domiciliar 

de medicamentos complementar às farmácias, para qualificar o atendimento, a 

regulação, o planejamento, o monitoramento, a celeridade e a resolutividade do 

atendimento de Saúde no Município. 

Na área do pronto atendimento viabilizar recursos e meios para implantação 

da UPA no Complexo Urbano Ribeirão Verde e a retomada e fortalecimento das 

Comissões Locais e Distritais de Saúde, de forma efetiva na relação comunitária entre 

a Secretaria Municipal de Saúde, a comunidade e os usuários. 
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Discutir com a comunidade e os profissionais da área, a revisão do 

atendimento em saúde mental, a regulação em saúde, o atendimento em saúde da 

família, no enfoque preventivo e de promoção da saúde; os serviços de retaguarda ao 

atendimento e o atendimento à pessoa com deficiência, apresentando soluções e um 

projeto executivo e iniciando sua realização, na perspectiva de qualificar o S.U.S. local. 

Promover o cadastro de animais de estimação – PETs no Município, retomar 

o uso do “castramóvel” e qualificar a prática da castração, procurando parceria com 

organizações da Sociedade Civil, para este mister. E em conjunto com a Sociedade Civil 

discutir e encaminhar condições para a implantação de um Hospital Veterinário na 

cidade. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

O S.U.A.S – Sistema Único de Assistência Social, operado de forma plena 

pelo Município, por meio da gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e uma 

rede socioassistencial constituída por órgãos e unidades públicas e organizações 

privadas socioassistenciais, articulado, integrado e hierarquizado com as instâncias 

federativas estadual e federal, oferecendo serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais à população que deles necessitam por se encontrar em situação de 

vulnerabilidade, fragilidade ou risco pessoal, social, afetivo ou econômico, e como tal 

demandando garantia de mínimos sociais e provimento de necessidades básicas em 

proteção social básica e proteção especial de média e alta complexidade, e, 

atendimento, assessoramento e/ou defesa e garantia de direitos socioassistenciais, 

operado diretamente pelo Município, ou, indiretamente, por subvencionamento social, 

parcerias em regime de mútua cooperação em interesse público e recíproco com 

Organizações da Sociedade Civil – OSC, ou concessão, permissão e contratação de 

serviços mediante licitação pública. 

A instância de controle social, participação popular e protagonismo 

comunitária da Política Pública é o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 

além dos fóruns, conferências comissões e comitês, com destaque ao Comitê Municipal 

para as Políticas da Primeira Infância e do Programa Criança Feliz e o Comitê Municipal 

para a Política das Pessoas em Situação de Rua. 

Vinculam-se a Política Pública, ainda o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA; 03 Conselhos Tutelares; o Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcP; o Conselho Municipal do Idoso; 

Conselho Municipal de Atenção a Diversidade Sexual - CMADS, Conselho Municipal 
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dos Direitos da Mulher - CMDM, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do 

Consumidor - COMDECON; o Conselho Municipal o Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional – CONSEAN. 

A porta de entrada do sistema para o atendimento e para o referenciamento 

de proteção social básica são os CRAS – Centro de Referência em Assistência Social 

e o PAIF – Programa de Atendimento a Indivíduos e Famílias em cada um deles, que 

são 07 no Município. Para o atendimento e para o referenciamento de proteção social 

especial, seja de média ou alta complexidade, são os CREAS – Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social e o PAEFI – Programa de Atendimento 

Especializado a Famílias e indivíduos, em cada um deles, que são 04 no Município, 03 

comuns e um configurado como Centro POP, voltado ao atendimento especializado a 

população em situação de rua. 

O IBGE nos mostra que 27,8% da população, ou 195.515, tem rendimento 

nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo, o que cria vulnerabilidade 

socioeconômica e um quadro de exclusão socioeconômica relevantes no Município a 

desafiar a ação de proteção social neste contexto. 

O Fundo Social de Solidariedade, ligado ao Gabinete do Prefeito Municipal, 

cuida do atendimento assistencial emergencial complementar mais imediato a 

população mais vulnerável em demandas específicas diversas da Assistência Social. 

Integram a Proteção Social Básica, ainda, no Município: 14 Núcleos 

Municipais e 09 unidades privadas parceiras ofertando Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos a crianças e adolescentes; 01 Núcleo público do serviço 

para idosos e 02 para idosos; 02 entidades parceiras oferecendo Serviço de 

Atendimento em Domicílio para Pessoas com Deficiência; 01 Programa de Inserção 

Socioassistencial no Mundo do Trabalho Municipal, o Centro de Qualificação Social e 

Profissional – Qualificação Profissional e Inserção no Mundo do Trabalho, da SEMAS e 
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03 operados por OSCs parceiras; também um Programa Primeira Infância no 

S.U.A.S./Criança Feliz, que faz atendimento a 500 (quinhentos) indivíduos e famílias em 

situação e vulnerabilidade social, mulheres grávidas e/ou crianças em primeira infância 

(recém-nascido a 03 anos de idade cadastrados no CADUNICO, e 03 a 06 anos de 

idade também cadastrados no CADUNICO e beneficiários do BPC – Benefício de 

Prestação Continuada como Pessoa com Deficiência), e que é operado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Social e da Cidadania – Instituto Protagonismo. 

A Proteção Social Especial, é ofertada, ainda, no Município, em média 

complexidade, por meio do: P.E.T.I. – Programa de Erradicação do Trabalho Infanto-

Juvenil; do Programa Municipal de Auxílio Financeiro às Famílias, Crianças e 

Adolescentes Carentes de Recursos Materiais, vinculado aos CREASs/PAEFIs; do 

Serviço de Atendimento Especializado a Pessoas Adultas em Situação de Rua e do 

Serviço de Recâmbio de Adultos e Famílias, vinculados ao CREAS CENTRO POP; de 

Campanha Permanente dar Esmolas Não Ajuda; de Campanha Anual de denúncia e 

contra a exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Pessoas; do Núcleo de Atendimento 

Especializado ao Adolescente em Conflito com a Lei e de três Serviços 

Socioassistencial de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto de Liberdade Assistida – LA 

em 03 parcerias e 01 de atendimento em Medida Socioeducativa de Prestação de 

Serviços à Comunidade – PSC e participação integrada municipal no Núcleo de 

Atendimento Integrado – NAI; serviços do Núcleo de Atendimento Especializado ao 

Idoso, compostos por: Atendimento Especializado ao Idoso; 02 Centros Dias 

referenciados ao Idoso, o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas famílias; e a Campanha Anual de Alerta e Combate à 

Violência contra o Idoso. 
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A proteção social especial, de alta complexidade, é composta por: Serviço de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade 

e Risco Social – SAICA, e que atende também o Serviço de Recâmbio a Crianças e 

Adolescentes; Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de 

Vulnerabilidade e Risco Social – SAIARP (ex-CETREM), operados pelo Município; 05 

unidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, mantidos em parceria ou 

inscrição pela Rede Privada; 01 Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher – 

NAEM, com Serviço de Atendimento e de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência;  

Programa de Auxílio à Família Acolhedora; Programa de Auxílio à Família Substituta; 

Programas para Pessoas com Deficiência – SPPD; Serviço de Acolhimento na 

modalidade de República para Idosos - Vila Dignidade; Serviço de Acolhimento 

Institucional previsto no S.U.A.S. – Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com 

Deficiência Física em situação de dependência que não disponham de condições de 

autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e estejam em situação de violação de 

direitos; (Dependência mental é atendida pelo S.U.S./Saúde). Em função da Pandemia 

COVID-19, Serviços de Atendimento a Emergências e Calamidades Públicas, também 

foram acionados na Assistência Social. 

Está vinculado a Assistência Social, também, o Programa Recomeço, que 

faz a triagem, encaminhamento e acompanhamento do atendimento de pessoas em 

situação de uso, abuso e vício de substâncias psicoativas, a partir de rede de clínicas 

credenciadas; o PROCON e a respectiva Política Pública de Proteção e Defesa do 

Consumidor; o Banco de Alimentos Municipal e a Política Pública de Segurança 

Alimentar e Nutricional; a Política Pública de Atendimento Socioeducativa e serviços 

especiais como o de Assistência Jurídica. 

Há também a CABS – Central de Atendimento a Benefícios 

Socioassistenciais, que opera o CADUNICO e demais cadastros socioassistenciais no 

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/assistencia-social/vila-dignidade
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Município, em conexão com o Ministério da Cidadania; o Programa de Assistência 

Social FAS-161 - Fale Assistência Social (canal direto com a população, com 

atendimento ininterrupto (24 horas, 07 dias por semana), e operado em parceria, 

atualmente; a gestão S.U.A.S.; a Vigilância Socioassistencial. 

Vale lembra por fim que junto com as Políticas Públicas de Saúde e de 

Previdência Social, a Assistência Social compõe a Política Pública de Seguridade 

Social, que lhe assegura os recursos tripartites para custeio das ações e atividades que 

a integram. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

O ideal é uma cidade que não tenha pessoas e famílias em fragilidade, 

vulnerabilidade ou risco pessoal, social, afetivo e/ou socioeconômico, ou que só os 

tenha de forma residual por questões conjunturais e não estruturais. 

Não obstante a isto, parcela ainda relevante da população encontra-se 

nestas situações, por razões diversas: pobreza e miserabilidade; vícios e saúde mental; 

desinteligência familiar, violência e violação de direitos diversos; preconceito, 

intolerância, discriminação social; abandono; orfandade; analfabetismo; vivencias em 

situação e atividades de rua, falta de acesso a renda ou baixa renda e ao trabalho, 

emprego e a moradia ou moradia precária, sub habitação ou com alta densidade 

demográfica, estratégias de sobrevivência ilícitas, indignas, fome; precarização, falta de 

qualificação, exploração do trabalho e trabalho análogo à condição de escravidão; 

comodismos, oportunismos, conveniências alimentados pela mendicância, esmola e 

ações assistencialistas; deficiência; velhice abandonada; falta de um bom planejamento 

familiar; imigração, migração e desemprego; fragmentação, desigualdade, 
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estigmatização e exclusão social e comunitária; delinquência; vítimas de contingências 

sociais; entre outras tantas que se pode relacionar. 

Diante de tal realidade, a ação socioassistencial aos que dela necessitam, 

focada em garantir provisão das necessidades básicas e garantia dos mínimos direitos 

sociais se faz necessária e deve ser oferecida, com qualidade, resolutividade, como 

proteção social e não como assistencialismo, salvo raras exceções emergenciais ou 

finalísticas, focada no protagonismo do usuário e na sua busca transformadora mediada 

da autonomia na perspectiva de alcançar o pleno exercício da cidadania e seus direitos 

fundamentais inerentes, tornar-se alcançável pelos direitos, serviços e políticas públicas 

sociais setoriais e transversais devidos, e como autor da própria história e condutor do 

próprio destino, de forma crítico-reflexiva, com liberdade responsável, livre arbítrio, e 

alicerçada em um projeto de vida e de futuro e consciência e responsabilidade social e 

comunitária e do papel coletivo que lhe cabe. 

Assim, o desejo é de que a ação protetiva, pelo atendimento, 

assessoramento e defesa e garantia de direitos socioassistenciais, em ação conjunta 

em rede pública governamental e privada, sejam capazes de garantir acesso universal, 

gratuito, democrático e igualitário a todos, para quando necessitarem de serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais que atendam emergências, ação 

protetiva social, convivência familiar e comunitária, enfrentamento de situações de 

fragilidades, vulnerabilidades e riscos, mediados de forma específica, personalizada, 

preventiva ou especializada, proativa, positiva e prossocial a resiliência não conformada 

e a dignidade e qualidade de vida com justiça social. 
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O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Fortalecer o controle social, a participação popular e o protagonismo 

comunitário na política pública, por meio da rede de conselhos, fóruns, conferências e 

outras instâncias de discussão, debate e pactuação social. 

Fortalecimento dos sistemas de garantia de direitos e da qualificação de 

gestores e operadores e da capacidade e condições de autossustentabilidade das 

organizações parceiras da sociedade civil. 

Transparência, simplificação de processos e procedimentos burocráticos, 

ampliação de parcerias, de recursos e da qualidade e resolutividade das ações 

socioassistenciais. 

Revisão e reorganização do S.U.A.S, da rede socioassistencial e da ação em 

rede de seus agentes públicos e privados. 

Fortalecimento, qualificação e ampliação da rede, da ação e do 

referenciamento socioassistencial dos CRAS em seus territórios e dos CREAS em suas 

especializações de atendimento, assim como da gestão e da vigilância 

socioassistencial. 

Investimento na qualificação e capacitação em educação continuada 

permanente de órgãos, organizações, gestores e operadores e promoção da 

organização dos usuários-beneficiários e trabalhadores S.U.A.S.. 

Enfrentamento de gargalos do atendimento socioassistencial, em especial 

para com pessoas com deficiência, daquelas com comprometimento em saúde mental, 

a assistência protetiva a pessoas em situação de rua, em miserabilidade e pobreza, a 

partir de ações em rede socioassistencial e intersetorial, com as instâncias estadual e 
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federal, e com as diversas áreas, em especial: educação, saúde, trabalho e renda, 

habitação, justiça e cidadania. 

Na segurança alimentar e nutricional, focar a ação no incentivo ao 

reaproveitamento alimentar, a qualificação dos hábitos de consumo alimentar de 

crianças e adolescentes e no estimulo a horticultura escolar, comunitária e domiciliar. 

Outra proposta importante é a retomada do número de atendidos pela 

FUNDET, na aprendizagem profissional, a qualificação de uma política para a 

juventude, e no contexto dela, retomar o Programa Ribeirão Jovem, descontinuado 

pelas gestões anteriores. 

Duas outras questões a serem enfrentadas e qualificadas é a aproximação e 

integração em rede da gestão pública para com as entidades do terceiro setor e a 

criação de mecanismos para liberação mais rápida de recursos, destinados a Fundos 

Municipais (criança e adolescente, idoso e outros) sensibilizados pelas entidades por 

incentivo fiscal, assim como aqueles obtidos pelos referidos fundos para destinação as 

instituições que atuam na área. 

Focar em ações preventivas protetivas básicas voltadas à criança e ao 

adolescente e ao idoso como prioridades absolutas, em especial para a primeira infância 

e centro-dia para idosos; focar em ações de erradicação da extrema pobreza, promover 

a garantia de direitos e a igualdade de oportunidades, adotando políticas inclusivas. 
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ARTE E CULTURA 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

O gestor do Sistema e da Política Pública de Arte e Cultura Municipal, e da 

sua articulação com os Sistemas e Políticas Estadual e Federal é a Secretaria Municipal 

da Cultura, com a coparticipação popular, controle social e protagonismo comunitário 

do Conselho Municipal de Política Cultural - CMC, o Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CONPHAC. 

Integra ainda o Sistema e a Política: a Fundação Theatro Pedro II, a 

Fundação Instituto do Livro de Ribeirão Preto e as organizações e ações privadas de 

arte e cultura da economia da cultura e da sociedade civil organizada. 

O principal espaço de infraestrutura artístico cultural no Município é o 

Complexo Cultural “Prof. Antônio Palocci”, localizado no ponto mais alto da cidade e 

integrando o Parque Municipal Alto do Morro de São Bento, com 519 metros de altitude 

e composto pelo Teatro Municipal Popular de Ribeirão Preto, pelo Teatro de Arena 

“Jaime Zeiger”, pela Praça Alto de São Bento (Praça Sagrado Coração de Jesus), e pela 

Casa da Cultura “Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira”, a qual além de acolher 

a sede da Secretaria Municipal da Cultura, da Biblioteca Municipal “Guilherme de 

Almeida”, de espaços expositivo e para outras atividades e manifestações culturais, 

sedia também a Escola Municipal de Belas Artes “Candido Portinari”. 

Há, ainda o Céu das Artes e todas as suas instalações no Ribeirão Verde, o 

Teatro de Arena na Vila Tecnológica e uma série de projetos, programas, espaços e 

serviços artístico-culturais na rede privada de mercado e da sociedade civil organizada. 

O Theatro Pedro II, que em 2020 completa seus 90 anos, com seu salão 

principal de espetáculos e de Ópera e o Teatro ”Meira Junior” no seu subsolo é destaque 



 

CRIS BEZERRA 

Prefeita 2020 
 

Cap. Del Vecchio 

 
Vice-Prefeito 2020 

 

 

COLIGAÇÃO UNIÃO PARA TRANSFORMAR RIBEIRÃO (MDB-PSL-PV-PDT-AVANTE E PROS) 

na área cultural, situado no “Quarteirão Paulista, na esplanada do Theatro, na Praça XV 

de novembro, centro da Cidade. 

Além destes, a área cultural mantém, ainda 05 (cinco) Centros Culturais 

Municipais: o do Palace, que ocupa a antiga sede do Hotel Palace e compõe o 

Quarteirão Paulista; o Centro Cultural Campos Elíseos, na região centro-oeste; o Centro 

Cultural Francisco Rubens Calil, no bairro do Quintino Facci II, região norte; o Centro 

Comunitário e Cultural Céu das Artes José Pedro Rotiroti, na região nordeste; e, o 

Centro Cultural de Vila Tecnológica, na região noroeste. 

A rede de museus: Geral “Plínio Travassos dos Santos”, do Café “Francisco 

Schmidt”, da Imagem e do Som “José Bueno da Silva”, Marp – Museu de Arte de 

Ribeirão Preto, todos de gestão municipal; da Segunda Guerra Mundial “Expedicionário 

José Vivanco Solano”, de gestão compartilhada, e outros museus privados (da Medicina 

etc.) e monumentos públicos e locais e imóveis tombados, compõem a preservação 

cultural material e imaterial, no Município. 

O Arquivo Público e Histórico Municipal, os cursos de formação, a Feira de 

Artes e Artesanato, o Fundo Municipal de Cultura, o Cadastro Cultural Municipal, os 

eventos e atividades diversos fomentados em parcerias ou promovidos pelo Poder 

Público Municipal e o Projeto Guri, do Governo do Estado de São Paulo, integram, 

também o Sistema Municipal de Cultura. 

Somam-se ao Sistema a Política Cultural e a estes espaços os privados, 

artístico-culturais, incluindo diversos teatros, cinemas, casas de shows, eventos e 

espetáculos, rede de bibliotecas comunitárias, centros de inclusão digital e 

democratização da informática e promotores da cultura digital, conservatórios e escolas 

de música e outras, além de outros espaços culturais, e do conjunto de artistas, agentes, 

ativistas e produtores artístico-culturais independentes e outros profissionais de apoio e 

suporte às práticas artísticas e culturais no Município, além de espaços destinados às 
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práticas culturais em praças públicas, parques e logradouros municipais, e as 

Organizações e seus programas, projetos e atividades artísticas e culturais. 

Um destaque importante de nossa cidade é a Orquestra Sinfônica de 

Ribeirão Preto, mantida pela Associação Musical de Ribeirão Preto, com quase 100 

anos de existência, que recebia uma pequena contribuição mensal da Secretaria da 

Cultura e deixou de contar com a colaboração nos últimos anos, passando por sérias 

dificuldades. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade onde a Municipalidade respeite, reconheça, apoie e dê suporte 

às ações artísticas e culturais materiais e imateriais, e as salvaguarde, preservando, 

enquanto Sistema Municipal, atuando em rede (articulando, fazendo interlocução, 

integrado, cooperativo, interativo e compartilhando dados, ações e informações), com 

os Sistemas Estadual e Federal, na perspectiva do reconhecimento das diferenças, da 

diversidade, da pluralidade cultural, do processo civilizatório nacional, regional e local, 

sejam nas manifestações de origem erudita, clássica ou popular, sem preconceitos, 

discriminações e correlatos. 

Democratizar o espaço oferecido para as manifestações culturais de todas 

as matizes que contribuíram para o processo civilizatório nacional, regional e local, é 

fundamental, na perspectiva do respeito as diferenças, a diversidade e a pluralidade. 

O papel do Município é disponibilizar recursos, infraestrutura, acesso 

democrático e igualitário à formação, fomento, prática, apresentação pública, 

preservação e estimulo à especialização e desenvolvimento técnico como opção de 

geração de trabalho e renda, por meio da economia da cultura. 
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O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Reorganizar o Sistema e a Política Pública Municipal de Cultura, e a 

integração das ações governamentais e privadas. 

Aplicar a capilaridade das ações artísticas e culturais de formação, fomento, 

apresentação e o acesso igualitário e democrático, por meio do implemento de pontos 

de cultura, espaços culturais comunitários, ocupação e estruturação de espaços e 

logradouros públicos, para oferta de ações e atividades artísticas e culturais. 

Transformar a Fundação Instituto do Livro ou outra alternativa equivalente, 

focada numa Instituição Pública de Formação e Fomento Artístico-Cultural popular, e 

de inclusão social, sem excluir, mas aperfeiçoar sua destinação original na política do 

livro, leitura e literatura. 

Reorganizar a Fundação Dom Pedro II, com fins de ampliar sua ação, 

também para promover, diretamente, e/ou, em parcerias, o aperfeiçoamento e 

aprimoramento da arte e a cultura em alta performance no Município, como 

possibilidade de profissionalização com igualdade e democratização de acesso aos que 

demonstrem interesse e condições técnicas para tanto. 

Promover editais de fomento cultural, a partir do Fundo Municipal de Cultura. 

Recuperar e fortalecer a área artístico-cultural voltada às Bandas Municipais, 

Musicais e Marciais, assim como fanfarras, educacionais e comunitárias,em parcerias a 

serem estabelecidas com a Secretaria da Educação ou entidades distintas; Grupos 

Musicais, com apoio e incentivo a grupos partícipes de certames regionais, estaduais, 

nacionais e internacionais, em especial os de dança, teatro, circo, ópera, musicais e 

outras performances artístico-culturais diversas, protagonizadas por artistas locais. 

Fortalecer o controle social, a participação popular e o protagonismo 

comunitário da política cultural, por meio da representatividade participativa dos 
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diversos segmentos artísticos culturais nos Conselhos, dialogando, debatendo, 

discutindo e pactuando com o Poder Público, a Política Pública Municipal de Arte e 

Cultura, em todos os segmentos da Arte.  

Promover o resgate de importantes e tradicionais projetos da cidade, como o 

“Café da Manhã com Chorinho”, na área dos Museus, o “Serenata na Praça”, com 

apresentações no Coreto da Praça Sete, Galeria de Arte a Céu Aberto e tantos outros...  

Fortalecer a rede de museus, atualizar o cadastro cultural, o cadastro de 

monumentos, assim como encaminhar questões de preservação do patrimônio artístico 

e cultural material e imaterial, ainda sem solução no Município, dinamizando o uso do 

patrimônio histórico, com responsabilidade e cautelas de sua preservação sustentável 

para as futuras gerações. 

Garantir o acesso da parcela mais vulnerável da população às ações de 

fomento às atividades artístico-culturais. 

Traçar um Plano Municipal de Cultura viável e realizável e carrear a ele 

recursos municipais e buscar recursos estaduais, federais e na iniciativa privada para 

incrementá-lo, voltando essas ações, além da formação e fomento, também para 

promover autossustentabilidade de instituições artístico-culturais, renda para agentes e 

artistas, e ainda, educação continuada permanente, com capacitação de gestores e 

operadores artístico-culturais. 

Promover na Política Pública Municipal de Arte e Cultura, a igualdade de 

oportunidades, a adoção de políticas inclusivas e o fortalecimento das identidades 

culturais, assim como a promoção da ação em rede por meio da intersetorialidade com 

outras políticas públicas sociais setoriais e transversais. 
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ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER: 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

Ampla infraestrutura desportiva e logradouros e espaços públicos diversos, 

suplementados por uma rede privada, disponibilizam oportunidade para a formação e 

prática do desporto comunitário e de alta performance, assim como, das práticas de 

recreação e do lazer a população local. 

A Política Pública Municipal de Esporte, Recreação e Lazer tem na cidade a 

gestão pública da Secretaria Municipal de Esportes 

A infraestrutura à prática do Esporte, da Recreação e do Lazer, é composta 

por: 

01. Centro Poliesportivo e Escola de Atletas “Elba de Pádua Lima”, 

integrado pelo Ginásio Poliesportivo “Jornalista Gavino Vides” (Cava 

do Bosque); Quadras Auxiliares Poliesportivas: "Prof. Luiz Augusto 

Velludo" e "Prof. Nelson Antônio de Castro"; Piscinas: Olímpica "Luiz 

Antônio Musa Julião" e de Auxiliar Aquecida “Professor Abílio Couto” 

para atividades adaptadas de recreação e aulas para alunos iniciantes, 

deficientes e idosos; Pista de Atletismo "Prof. Geraldo de Pádua Melo"; 

Alojamentos (05 para 50 pessoas); Sala de Troféus “Wilson Roveri”; 

Sala de Musculação; Sala de Reuniões; Área Administrativa; área de 

saúde desportiva e espaço para ligas desportivas. 

02. Conjunto Esportivo "Manoel Freitas Câmara" (Clube do Jardim 

Independência), com espaços desportivos e de recreação e lazer 

diversos; 

03. CEJA - Centro de Jornada Ampliada (CSU de Vila Virginia), também 

com espaços desportivos e de recreação e lazer diversos; 
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04. Parceria com a Associação dos Servidores Municipais (sede cidade), 

para atividades de tênis de mesa; 

05. Quadras Poliesportivas Comunitárias; 

06. Campos de Futebol Esportivos Comunitários; 

07. Espaços de Recreação e Lazer Comunitários. 

A Secretaria trabalha com desporto comunitário e de alta performance nas 

modalidades: Atletismo; Basquete; Basquete Adaptado sobre rodas; Futebol de campo; 

Futsal; Ginástica Geral; Ginástica Rítmica; Ginástica Artística; Ginástica Aeróbica; 

Handebol; Hidroginástica; Judô; Caratê; Natação; Xadrez; Tênis de Mesa e Voleibol e 

desenvolve os programas: 

01. Programa de Atividades Comunitárias; 

02. Programa de participação em Certames Desportivos; 

03. Programa de Desporto de Competição e Alto rendimento; 

04. Programa de Escolas Comunitárias de Futebol de Campo; 

05. Programa de Eventos Esportivos; 

06. Programa de Infraestrutura Desportiva; 

07. Programa de Recursos Humanos Desportivos; 

08. Programa de Saúde Desportiva; 

09. Programa de Supervisão Técnica e Educação Continuada Permanente 

de Profissionais Desportivos; 

10. Programa Escola Municipal de Formação de Atletas; 

11. Programa de Recreação e Lazer 

Entendendo recreação como a prática alegre dirigida ou livre, recreativa, por 

diversão; e o lazer como atividade de contraponto ao labor, para descanso e 

recuperação das forças físicas e mentais, pelas práticas do ócio, contemplativas, há 

logradouros, espaços e equipamentos públicos disponíveis para tanto. 
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Destaca-se na ação pública as atividades de formação e prática comunitária, 

a Escola de Formação de Atletas de alta performance, atividade para pessoas com 

deficiência, o Programa de Integração Comunitária – PIC para adultos e em especial 

para idosos de ambos os sexos, que promove a prática desportiva adaptada e a 

recreação e o lazer. 

Está em construção no Jd. Maria Casagrande Lopes e Orestes Lopes de 

Camargo, o Centro de Iniciação Desportiva onde ficarão restritas as escolinhas de 

futebol. 

Completa a rede de esporte, recreação e lazer, as organizações, espaços, 

unidades (academias e outras), três times de futebol profissional da cidade: O Botafogo 

Futebol Clube; o Comercial Futebol Clube, com estádios próprios e o Olé Brasil; os 

Clube Desportivos, Recreativos e de Lazer, assim como, programas desportivos, 

recreativos e de lazer, de iniciativa privada, de mercado ou sociais sem fins econômicos 

da sociedade civil organizada, inclusive muitos sociocomunitários voltados a garantir o 

acesso igualitário e democrático a parcela mais vulnerável da população, em especial 

a crianças e adolescentes. 

  

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Na área esportiva, recreativa e de lazer, a cidade que queremos é aquela 

que mantém diretamente ou por fomento, apoio e suporte, ajuda à iniciativa privada a 

manter uma rede de infraestrutura e de serviços que garantam o acesso e o estímulo à 

prática esportiva, recreativa e de lazer, enquanto qualidade de vida e saúde, assim 

como a oportunidade igualitária e democrática de acesso a elas de todo aquele cidadão 

que deseje, tenha interesse ou mesmo necessidade de praticá-las, sempre com 

qualidade, seja buscando no mercado, seja na oferta pública e gratuita, notadamente 
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na parcela mais vulnerável da população, promovendo, também nesta política pública, 

igualdade de oportunidades e ação política inclusiva 

  

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Reorganizar a Política Pública de Esportes e integrar e delinear políticas 

públicas e seus respectivos planos municipais de recreação e de lazer, na perspectiva 

dos objetivos e finalidades a que se destinam, garantindo acesso igualitário, 

democrático e efetivo, com qualidade a tais práticas. 

Estimular, fomentar e garantir estrutura adequada e de qualidade à prática 

desportiva educacional, comunitária e de rendimento (alta performance) aos cidadãos 

do Município, na medida da demanda de seu interesse, vontade e necessidade, em 

todas as áreas, modalidades e categorias. 

Ocupar os espaços públicos para promover ações planejadas de atividades 

recreativas e de lazer estruturadas, de qualidade e profissionalmente mediadas, com 

parcerias com outras secretarias e a população. 

Ampliar a capilaridade das ações e atividades de políticas públicas de acesso 

às práticas desportivas comunitárias e da Escola Municipal de Atletas. 

Retomar as escolinhas de futebol, e ampliar para outras modalidades, como 

vôlei, basquete, atletismo, dentre outras nos bairros e qualificar o funcionamento do 

centro de Iniciação Esportiva da zona Noroeste (Jd. Orestes Lopes de Camargo e Maria 

Casagrande Lopes). 

Buscar meios para garantir renda para atletas que demonstrem capacidade, 

interesse e qualidade técnica para profissionalizar-se no desporto, individual e em grupo 

e estimulá-los com patrocínio a participação em competições locais, regionais, 

estaduais, nacionais e internacionais, representando o Município. 
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Incentivar e promover competições amistosas e outras, de caráter amador e 

profissional e a autossustentabilidade de Organizações esportivas, recreativas e de 

lazer, tanto para pessoas comuns, como adaptado as necessidades de pessoas com 

deficiência e idosos e apoiar, dar suporte e incentivar atletas locais, participes e/ou 

classificados para certames desportivos regionais, estaduais, nacionais e internacionais 

oficiais (Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, JORI, etc.) 



 

CRIS BEZERRA 

Prefeita 2020 
 

Cap. Del Vecchio 

 
Vice-Prefeito 2020 

 

 

COLIGAÇÃO UNIÃO PARA TRANSFORMAR RIBEIRÃO (MDB-PSL-PV-PDT-AVANTE E PROS) 

 URBANISMO, INFRAESTRUTURA E MOBILIÁRIO URBANO 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

Ribeirão Preto é um município privilegiado em relação às suas condições de 

urbanismo e urbanização, infraestrutura e mobiliário urbano à disposição de sua 

população. 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública e a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas atuam na área e discutem e deliberam com a sociedade 

civil as questões a ela inerentes por meio do Conselho Municipal de Urbanismo, o 

COMUR, voltado para o planejamento, a reforma e a ampliação da infraestrutura, dos 

equipamentos e mobiliário urbano. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura é a responsável pela manutenção e 

conservação da infraestrutura, urbanismo e mobiliário urbano já existente. 

O Município alcança 64,5% das vias públicas urbanizadas, muito embora 

nem sempre sua pavimentação receba cuidados de manutenção e zeladoria que as 

permita boa qualidade de uso, por adoção de técnicas inadequadas para isto, 

notadamente nos períodos de chuva, em que buracos no asfalto e em algumas ruas de 

paralelepípedos criam muitos transtornos aos motoristas que as utilizam. 

A Zeladoria do espaço urbano tem deixado a desejar, em todos os sentidos, 

com poucas exceções, e é uma das reclamações da população, embora parte dela, 

também não colabore muito com que isto se faça e principalmente se mantenha com 

qualidade. A Coordenadoria de Limpeza Urbana cuida desta zeladoria. 

Um programa de mobilidade urbana está em desenvolvimento na perspectiva 

macro, porém, ainda há muito cuidado a realizar para garantir a mobilidade democrática 

de todos no ambiente micro, seja por meio de condições para tanto, seja pela remoção 

de obstáculos, inclusive em prédios públicos. 
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Há um plano diretor ainda fragmentado e incompleto, com peças atualizadas 

e outras ainda em discussão quanto à atualização e mesmo algumas ainda não 

efetivamente viabilizadas. 

Em termos de infraestrutura urbana, há gargalos e demandas, apesar dos 

investimentos feitos nas últimas décadas, podendo destacar a abertura e urbanização 

de grandes avenidas e vias expressas: Tanquinho, Catetos, conclusão das marginais 

do Córrego Ribeirão Preto rumo ao Distrito de Bonfim Paulista, marginal do Córrego dos 

Campos, Vista Alegre; Marginal do Córrego Ribeirão Preto entre a Praça Rotatória 

Amim Calil e a Via Norte. Viadutos: Av. Cavalheiro Paschoal Inecchi sobre os trilhos da 

Fepasa, ligação entre o Centro e a Vila Tibério, Ligação da Avenida Fábio Barreto com 

o início da Via Norte.  

Temos, ainda na área da infraestrutura urbana, o Plano Rodoviário Municipal 

e as estradas municipais vicinais, sua manutenção e cuidados que a Secretaria 

Municipal da Obras Públicas cuida. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade segura, bem cuidada pela Municipalidade e pela População, 

cujos espaços urbanos sejam destinados à sua vocação para tanto, com uma 

infraestrutura de qualidade que permita o fluxo de veículos e pessoas, com 

racionalidade. 

Uma população educada para viver e conviver no espaço urbano com 

civilidade, responsabilidade e cidadania, cuidando e defendendo cuidados com seus 

equipamentos, asseio e mobiliário urbanos. 
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Um sistema de zeladoria urbana, com boa interatividade e sensibilidade às 

demandas ofertando suas respostas com celeridade e qualidade (eficiência, eficácia e 

efetividade). 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Recuperação de praças públicas e outras áreas verdes e sistemas de lazer, 

e urbanização de outras.  

Modernização do mobiliário urbano. 

Forte programa de educação e conscientização sobre civilidade e cidadania 

no uso, cuidados e responsabilidade com o espaço urbano. 

Cuidar da boa manutenção e buscar recursos para a pavimentação 

permeável de ruas e de estradas municipais vicinais existentes e abrir outras, se e 

quando necessário. 

Fortalecer o COMUR como instância de controle social, participação popular 

e protagonismo comunitário urbanístico, e com as Associações de Bairros e Moradores 

do Município, fortalecendo as lideranças comunitárias na interlocução com a população 

quanto as questões orçamentárias e técnicas de urbanismo, infraestrutura e mobilidade 

urbana. 

Ação firme da Guarda Civil Municipal em coibir as práticas de mau uso, 

vandalismo e práticas delituosas com o mobiliário, equipamentos e espaços urbanos. 

Qualificação da zeladoria urbana, mediante planejamento, fortalecimento dos 

eco pontos, e o envolvimento nos cuidados e zeladoria com a cidade por meio dos 

adolescentes, mediante atividades de profissionalização e aprendizagem, estágio para 

acadêmicos, frente de trabalho para desempregados, colaboração do idoso e integração 

social e comunitária intergeracional. 
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ENERGIA E SANEAMENTO: 

QUE CIDADE TEMOS: 

  

Dotada de ampla infraestrutura de acesso e fornecimento de energia elétrica, 

a partir da concessionária Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL,  de um sistema 

de saneamento público, composto pelos processos e procedimentos de manejo por: 

rede de abastecimento de água potável; de rede de descarte, captação, tratamento, 

reaproveitamento e destinação de resíduos: sólidos (lixo), líquidos (águas servidas) e 

gasosos; e de captação de águas pluviais e prevenção de enchentes, percebe-se bem 

alguns dos aspectos que qualificam a vida no Município. 

O Serviço de Limpeza Urbana é constituído por recolhimento, cuidados, 

tratamento e destinação de resíduos sólidos correspondentes a coletas de: lixo 

orgânico, lixo seletivo, lixo especial dos serviços de saúde, cata-galhos, cata-trecos, 

entulhos de construção civil e acúmulo de terra e dos serviços de dragagem e 

desassoreamento de curso d’água, lagos e lagoas, roçada, carpina, varrição, lavagem 

e desinfecção, limpeza e recolhimento de resíduos em lixeiras públicas, raspagem e 

remoção de terra em via pública, poda e extração de árvores, manutenção de bueiros, 

poços de visita e boca de lobo, desobstrução de redes de esgoto e águas pluviais, entre 

outros. 

Dos imóveis do Município, 98,4% são atendidos por esgotamento sanitário, 

conforme mostra o IBGE, e o esgoto, na sua quase totalidade é tratado antes de 

desaguar no Córrego Ribeirão Preto e por meio deste no Rio Pardo, o principal rio da 

região. 

No Município segundo a fonte PNUD, IPEA e JFP, 99,39% dos domicílios 

têm acesso à água potável encanada; 99,96% têm acesso à rede de energia elétrica e 

99,82% é servida por coleta de lixo pública. 
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Foram criados Eco pontos na cidade, mas a zeladoria e recolhimento dos 

descartes feitos nos mesmos não têm ocorrido com a frequência desejada pela 

população, o que os leva a se tornar verdadeiros lixões a céu aberto. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

A cidade que queremos é aquela limpa, sadia, habitável, com qualidade do 

ar, dos cursos d’água que cruzam o território urbano (nascentes, córregos, ribeirões, 

rios), que seja servida por uma planta energética adequada e social e ambientalmente 

sustentável, e uma política pública que garanta de forma ampla, democrática e com 

baixo custo, de saneamento, com o recolhimento e a destinação adequada aos resíduos 

urbanos (lixo): sólido: comum/orgânico, seletivo/útil, hospitalar e especial; líquido: águas 

servidas, óleo e gordura; e gasoso. 

Uma cidade com bom manejo das águas pluviais, evitando enchentes e 

transferência desta água para a rede de esgoto (águas servidas), com bom controle e 

monitoramento de pragas, agentes patogênicos, visando saúde e qualidade de vida. 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Promover programas de produção e investimento em energia solar e outras 

fontes alternativas. 

Fortalecer e garantir continuidade aos Programas de Setorização e de 

Combate a Perdas e Desperdício no Sistema de Abastecimento de Água Potável 

municipal em andamento. 

Realizar forte combate, com o envolvimento da Guarda Civil Municipal, 

inclusive, nas insistentes práticas e tentativas de descarte irregular de resíduos sólidos 
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e destinação inadequada de águas servidas para cursos d’água e águas pluviais para 

o sistema de captação de esgotos. 

Reorganizar o sistema de drenagem urbana de águas pluviais e controle de 

enchentes. Ampliar, por meio de incentivos, apoio e suporte, a captação e uso como 

água de reuso domiciliar de águas pluviais, e a produção de água de reuso a partir do 

sistema de tratamento de esgoto no Município, estimulando o uso desta água e não da 

água mineral potável captada do aquífero Guarani para a limpeza de residências e de 

calçadas, dentre outras necessidades. 

Combater, por meio de ferramentas fiscais, a especulação patrimonial urbana 

de interesse exclusivamente especulativo, sem interesse social, e a falta de cuidados 

com os imóveis não utilizados ou abandonados no Município, notadamente em relação 

aos cuidados com a conservação e manutenção no tocante à limpeza. 
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MEIO AMBIENTE 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

O olhar sustentável para o meio ambiente local e a integração deste esforço 

de sustentabilidade metropolitano e regional são as tônicas que marcam o esforço na 

área e Política Pública do Meio Ambiente no Município. 

O Sistema Municipal de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 

Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais 

- SIMA, vinculado ao Sistema Estadual e Nacional (SISNAMA), é constituído pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, seu órgão gestor, pelo Conselho Municipal do 

Meio Ambiente (CONDEMA) e outros órgãos afins na área. 

O Município conta com alguns parques públicos municipais instalados: O 

Parque do Morro do Alto de São Bento, dentro do qual se encontra o Bosque Municipal 

“Fábio Barreto”, o Jardim Japonês e o Mirante do Bosque, o mais antigo da cidade, 

situado no Morro do Cipó, Chácara Olympia, que também mantém um programa de 

educação ambiental à população, instalado na região centro-oeste do Distrito Sede, e o 

Parque Municipal Ecológico Ângelo Rinaldi - Horto Municipal Florestal, na região oeste, 

os quais são abertos à visitação pública gratuita, inclusive de grupos organizados 

(escolas, creches, grupos de terceira idade, e outros), com agendamento prévio, em 

horários estabelecidos segundo as normas de cada um, com limitação no número de 

visitantes, visando garantir a qualidade da visitação e permitir a eficiência na 

conservação e vigilância daqueles parques. 

Há, ainda os Parque Urbanos: 

01. Parque “Prefeito Luiz Roberto Jábali (ex-Curupira)”, localizado no bairro da 

Ribeirânia, em espaço de uma antiga pedreira de extração de basalto, o parque 

tem 152 mil metros quadrados de vegetação, e se constitui num dos mais 
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demandados espaços de recreação e lazer da cidade, situado na Zona Leste do 

distrito sede. Entre outros mobiliários urbano, incluindo um espaço para eventos 

que comporta até 20.000 pessoas, o parque conta com ampla área verde 

(bosque), uma cachoeira artificial e pistas de caminhada em 3,5 mil metros, em 

três circuitos: o Interior, com 320 metros, proibido trânsito de bicicletas; o Médio, 

com 1.000 metros, com faixas para pedestres e ciclistas e o Longo, com 1.400 

metros e faixas para pedestres e ciclistas, também; 

02. Parque “Dr. Luiz Carlos Raya”, localizado no bairro do Jardim Botânico, também 

espaço de uma antiga pedreira de extração de basalto, ocupa uma área de 

aproximadamente 40.0000 m2 de uma antiga área de mineração do basalto, onde 

se encontram instalados equipamentos destinados ao lazer e a práticas 

esportivas, incluindo um grande palco para eventos, dois lagos; 

03. Parque Urbano de Bairro “Tom Jobim”, localizado no bairro Jardim Joaquim 

Procópio de Araújo Ferraz, ocupando uma área de 63.488,54 m², é composto de 

um grande lago, área verde e para atividades recreativas, esportivas e de lazer. 

04. Parque Ecológico “Maurilio Biagi”, localizado no bairro da Vila Tibério/Vila Amélia, 

ao lado da atual Estação Rodoviária Central de Ribeirão Preto, ocupando espaço 

histórico que foi o antigo pátio de manobras da Estação Ferroviária Mogiana, já 

não mais existente; 

05. Parque “Dr. Fernando de Freitas Monteiro da Silva (Parque das Artes), localizado 

no bairro Nova Aliança; 

06. Parque Über Sul “Roberto Francói”, localizado junto ao Condomínio do mesmo 

nome e o Jardim Bosque dos Juritis; 

07. Parque Urbano “Francisco Prestes Maia”, localizado em Vila Tibério, entre a 

Estação Rodoviária Central e a Praça Francisco Schmidt, em espaço da antiga 

Estação Ferroviária da Mogiana de Ribeirão Preto, contém área verde, o prédio 
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do Pronto Socorro Central e uma locomotiva em exposição, lembrando os áureos 

tempos da Ferrovia Mogiana na cidade; 

08. Parque Ecológico Guarani – Lagoa do Saibro, localizado no bairro Parque dos 

Lagos, área de afloramento do Aquífero Guarani no Município; 

09. Parque Roberto de Melo Genaro, localizado também em uma antiga pedreira de 

extração de basalto, no bairro Jardim Sumaré (Avenida Santa Luzia), encontra-

se atualmente fechado, sem manutenção e uso, e abandonado; 

10. Parque Municipal Ecológico e Social “Professor Doutor Rubem Cione” (Jardins 

Mario de Paiva Arantes, Paulo Gomes Romeo, Emir Garcia e José Wilson Toni); 

Foram criados e ainda não instalados, ou semi instalados os parques 

urbanos: Parque Linear Ulisses Guimarães (área verde ciliar às margens do Córrego 

Ribeirão Preto, em toda a extensão da Via Expressa Norte – Avenida Eduardo D’andrea 

Matarazzo); Parque Municipal Natural da Mata do Jardim Palmares; Parque Linear 

Sergio Motta (Área Verde ciliar das margens do Córrego do Retiro Saudoso no centro 

das avenidas Maurílio Biagi e Celso Charuri); Parque Ecológico Municipal Ribeirão 

Verde (Jardim Florestan Fernandes e imediações do Córrego das Palmeiras); Parque 

Ecológico Airton Aparecido Moretto (C. H. Quintino Facci II); Parque Ecológico dos 

Trabalhadores (Jardim Heitor Rigon); Parque “Doutor José Maria Morgade de Miranda" 

(área verde Ciliar do Córrego do Tanquinho entre a Avenida Meira Júnior e a Avenida 

Costa e Silva); Parque Ecológico Linear “Orestes Lopes de Camargo” (área verde ciliar 

do Córrego dos Campos no Jardim José Sampaio Junior); Parque “Caetano Agostinho 

Scandiuzzi” – Morro do Cipó – Cidade das Crianças; Parque Ecológico dos Jequitibás 

(Jardim Mario de Paiva Arantes); Parque do Pico (Jardim Arlindo Laguna, Planalto 

Verde); Parque Ecológico da Pedreira Santa Luzia (Monte Alegre); parque Ecológico 

“Cláudia Franco de Lima)”, Jardim Marquesi - Avenida dos Andradas). 
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92,5% das vias públicas são arborizadas no Município, em maior ou menor 

grau, ajudando a melhorar um pouco o forte calor que faz na cidade em boa parte dos 

dias do ano, em especial no período entre setembro de um ano e março a abril do ano 

seguinte. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade com um meio ambiente respeitado, limpo, saudável, não poluído 

e sustentável em relação aos direitos irrefutáveis à Vida desta geração e das gerações 

vindouras. 

Uma cidade arborizada, com espaços verdes privilegiados, preservando 

nascentes, áreas marginais e matas ciliares aos cursos d’água, e à própria qualidade 

das águas e vida nos cursos (lagos, lagoas, represas, córregos, ribeirões e rios); o 

manejo, descarte e destinação adequados de resíduos; e a manutenção de um 

programa permanente de educação ambiental e bom uso e não desperdício de água. 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Ampliar a arborização das áreas urbanas, viabilizando a resiliência e as 

condições climáticas; 

- Incentivar as práticas sociais e ambientalmente sustentáveis, notadamente 

por meio de projetos voltados aos 8Rs e à inclusão social da parcela mais vulnerável da 

população às ações de coleta e reciclagem ou reaproveitamento de descartes sólidos e 

líquidos reaproveitáveis, fortalecendo a atual cooperativa e fomentando outras. 

- Promover a educação ambiental para a população local, em geral, e em 

especial, de crianças e adolescentes residentes no Município. 
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

Embora a área industrial não seja a mais expressiva das atividades 

econômicas, o Município tem um parque industrial bom e diversificado, com 

significativos níveis de tecnologia. O Setor do Comércio tem importância relevante no 

desenvolvimento econômico, mas é o Setor de Serviços o de maior destaque, e estes 

dois últimos são atrativos a consumidores e trabalhadores de toda a região. 

A Economia do Município é pujante, segundo o IBGE (2017) com um PIB per 

capita de R$ 51.759,84,  

Um desafio que o Município já vislumbra, econômica e socialmente, é a 

situação demográfica da cidade, que em dados 2018 (IBGE) tem uma relação de 72% 

de população entre 15 e 64 anos de idade para 10% de idosos com 65 anos ou mais de 

idade, e até 2050, e estima-se que esta relação deve se alterar até 2050, para algo em 

torno de 63% x 25%, e das 7 pessoas economicamente ativas para cada idoso, para 

uma relação de 2,5 pessoas economicamente ativas para cada idoso, impondo desafios 

relevantes para o crescimento e a sustentabilidade econômica municipal e 

metropolitana. 

O número de moradores por domicílio hoje em torno de 2,9, deve também 

cair até 2050 para 2,3 e o número de domicílios no Município, hoje de 247 mil, deve 

chegar em 2050 a 323 mil. 

As possibilidades de Internacionalização do Aeroporto Leite Lopes, a posição 

estratégica em relação ao transporte e logística e toda a rede de estradas de rodagem 

e ferrovia (em concessão à América Latina Logística (ALL)), entre outros modais de 

transporte, a condição de cidade polo metropolitano e mesorregional, só ampliam os 
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desafios econômicos do Município e a interação nestes aspectos entre a Municipalidade 

e a rede econômica produtiva, comercial, financeira e de serviços. 

Três grandes Shoppings Centers em permanente ampliação (Ribeirão 

Shopping, Novo Shopping e Iguatemi) e outros empreendimentos econômicos 

relevantes na cidade fortalecem ainda mais a robusta economia local. 

A cidade oferece (dados de 2019 RAIS/FIPE) 223 mil postos de emprego 

formal, com salário médio de 2,9 salários mínimos (IBGE-2018), ocupado pela maior 

parcela das 270 mil pessoas ocupadas no Município, equivalente a 39% da população. 

Mas a cidade tem em torno de 72% de sua população economicamente ativa ocupada, 

23% economicamente inativa e 5% economicamente ativa desocupada (Fonte: PNUD, 

IPEA e JFP). Estes dados estão um pouco subvertidos em função da crise com a 

Pandemia COVID-19 e seus impactos econômicos locais. 

O Setor de Serviços (53,08%) e o de Comércio (26,96%) são os que mais 

faturam e empregam no Município, seguidos da Indústria (12,04%), a Construção Civil 

(6,78%), a Agricultura e a Pecuária (1,14%) (Fonte: PNUD, IPEA e JFP). 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade com qualificado desenvolvimento econômico, social e 

ambientalmente sustentável, responsável e consciente, que possa oferecer trabalho e 

renda à população e produzir bens e serviços que atendam a demanda local, regional 

e possa contribuir estadual, nacional e até internacionalmente com ela, por meio de 

diversificação de produtos e serviços e alto valor a eles agregados. 
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O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Promover um plano de desenvolvimento metropolitano e regional; 

- Fomentar o desenvolvimento local e a economia criativa; 

- Incentivar investimentos em tecnologia pelo poder público e a iniciativa 

privada, a implementação de polos tecnológicos; 

- Dinamizar a internacionalização das práticas comerciais e de serviços 

locais. 
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HABITAÇÃO E MORADIAS 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

Este é o setor das políticas públicas mais desafiador do Município no 

momento. Destarte toda a pujança da cidade, social e economicamente, a falta de 

moradia, as ocupações de áreas públicas e privadas por invasão e os assentamentos 

precários e sub-habitações ocupam situação relevante na questão habitacional e de 

moradias no Município. 

Os cuidados com a área são historicamente realizados pela COHAB/RP – 

Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, uma empresa de economia mista, 

que vem se tornando inviável com o tempo, desde que deixou de ser agente financeiro 

do Sistema Nacional de Habitação. Há o Conselho Municipal de Moradia Popular, onde 

a discussão da política de Habitação Social acontece entre Governo e Sociedade Civil 

e há algum tempo a Secretaria Municipal de Assistência Social, vem mantendo um setor 

trabalhando com habitação social de interesse popular em diversas frentes. 

Estima-se, segundo dados da Prefeitura e do IBGE, que há em torno de 247 

mil domicílios no Município número que deve se aproximar de 323 mil em 2050, ou seja, 

haverá a necessidade de mais de 76 mil unidades habitacionais nos próximos 30 anos, 

ou algo próximo a 30% do atual número de domicílios, a fim de atender a uma população 

em 2050 estimada em 750 mil habitantes. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade em que todos os seus moradores tenham acesso a uma moradia 

digna, capaz de garantir abrigo, segurança e qualidade de vida a seus cidadãos, com 

garantia de direitos. 
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O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Concluir o processo de readequação, fusão ou possível extinção da 

COHAB/RP, implantando a Secretaria Municipal de Habitação e implementando uma 

Política Pública de Habitação Social, reduzindo o déficit de moradias sociais, pelas 

diversas estratégias disponíveis, em especial: urbanização e reurbanização de áreas 

ocupadas, construção de empreendimentos habitacionais populares, destinação, por 

desapropriação de imóveis da especulação urbana para moradias sociais, legalização 

de loteamentos e outras. 

- Promover, por meio de parcerias com o Governo Federal e Estadual, um 

amplo plano Habitacional de Interesse Social, capaz de reduzir os índices de pessoas 

com demanda por moradia social popular própria. 
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 TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

O Município tem boa rede de vias públicas que asseguram o trânsito local, e 

uma rede de transporte público de certa forma considerável, além de condições de 

mobilidade urbana razoáveis também, porém, ainda aquém da demanda e da qualidade 

desejada, estando a pedir uma ação mais firme do Poder Público para tais questões. 

Há gargalos e demandas de urbanização para o trânsito e transporte coletivo 

e a mobilidade, em diversos pontos da infraestrutura urbana, capaz de melhor qualificar 

toda a rede de transporte, trânsito e mobilidade. 

Há um sistema de transporte coletivo urbano regular, cuja relação com o 

Poder Público necessita ser rediscutida, em função de desvios no preliminarmente 

pactuado e mesmo nas mudanças pelas quais a cidade passou e vem passando no 

perfil de sua população e demandas infraestruturais. 

O Sistema de Transporte Coletivo busca equilibrar o rendimento econômico 

na sua exploração em 4 passageiros por quilômetro rodado, mas em busca deste índice, 

tem havido momentos de extrema lotação e alguns veículos rodando em alguns 

momentos com capacidade bem abaixo daquela desejável. 

O Transporte Coletivo conta com 356 veículos para atender 118 linhas, 

transportando em torno de 3.300.000 passageiros/mês, rodando 2.000.000 de km em 

média. O sistema conta com 3.000 pontos de parada, atualmente tem tarifa de R$ 4,20. 

Na cidade há pouco mais de 200 de credenciados a realizar transporte 

escolar, 30 empresas autorizadas a realizar fretamentos, 50 pontos de táxis, além de 

mototáxis e transporte por aplicativos. 

Integra a área, ainda, a educação para o trânsito, a área azul e sua gestão, 

a autorização para instalação de caçambas, uso de via pública, credenciamento de 
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estacionamento especial para idosos e pessoas com deficiência, pátio para veículos 

apreendidos, recolhimento de veículos abandonados em espaço público, venda de 

cartões e recarga, fiscalização com os marronzinhos e com radares móveis, entre outras 

estratégias.  

Ocorre cerca de 300 acidentes no transito local, em torno de 2.100 por 

colisão, 190 por choque, 160 por atropelamento, além e outros tipos de acidentes, que 

levaram em 2019 a 42 óbitos, 35 de mulheres e 07 de homens, sendo 10 pedestres, 26 

motociclistas, 03 motoristas ou passageiros de automóveis acidentados, 1 de bicicleta, 

01 em ônibus e outros, além de muitos acidentados com invalidez permanente ou 

temporária, sérios problemas de saúde e mobilidade, entre outros. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade que ofereça um transporte urbano de qualidade, diversificado 

(ônibus, taxi, mototaxi, aplicativos) respeitando a cidadania e o usuário enquanto cliente 

e contribuinte que é.  

Uma cidade que apresente um trânsito organizado, racional, dinâmico e com 

condutores e pedestres minimamente educados e civilizados para o trânsito. 

Uma cidade que ofereça a todos e a cada um, tenha a situação que tiver, 

condições plenas de mobilidade garantidora de direitos. 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Ampliar as condições e melhorar as condições de mobilidade no Município; 

- Reabilitar os espaços urbanos ao uso e acesso igualitário e democrático de 

todos; 
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- Promover forte campanha de educação e civilidade no trânsito; 

- Qualificar o transporte coletivo urbano no Município, quanto à qualidade, 

transparência, cordialidade e resolutividade do atendimento. 

Iniciar estudos para a implantação de outros meios de transportes mais 

moderno e amplo (BRT, Monotrilho, Trem de Subúrbio e Metropolitano, entre outros). 

Transformação da TRANSERP em Secretaria ou Autarquia Municipal. 

Implementação de um amplo programa de educação para o trânsito. 

Ampliar o número de linhas expressas, notadamente nos horários de pico e 

racionalizar e organizar melhor as linhas, horários e itinerários, e fortalecer a fiscalização 

em prol de um serviço de qualidade e se possível de excelência ao usuário, além da 

transparência junto à população, por meio de divulgação e discussão com a sociedade 

por meio de suas lideranças, da planilha de custos para a definição do valor da 

passagem e gratuidades no Sistema de Transporte Coletivo Urbano. 

Reorganização na cidade da implantação e uso de rebaixamento de guias e 

sarjetas e mobilidade e obstáculos em calçadas. 
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TURISMO: 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

O Município é um forte indutor, suporte e apoio ao turismo regional, mas 

também tem firmes demandas da área, notadamente no tocante ao turismo de negócios 

e de eventos que o destacam na área, e que também pede mais ação e atuação do 

Poder Público ao setor. 

A Secretaria Municipal de Turismo é o órgão público gestor da Política 

Pública na área, deliberando e debatendo as questões com a Sociedade Civil por meio 

do Conselho Municipal de Turismo, CONTURP e da manutenção e atualização do Plano 

Municipal de Turismo. 

Integram a área de turismo no Município, ainda a gestão do Calçadão 

“Rubens Prudente Corrêa”, O Mercado Público Municipal, o Parque Permanente de 

Exposições e Eventos; o CADASTUR – Cadastro Municipal de Turismo e Eventos e o 

Portal Ribeirão Turismo. 

Ribeirão Preto foi escolhida pelo Ministério do Turismo, entre quatro cidades 

do Estado de São Paulo e outras 64 localidades de todo o Brasil, como indutora do 

desenvolvimento turístico regional e está classificada na Categoria A do Mapa de 

Turismo Brasileiro como destino turístico, segundo a Secretaria Municipal de Turismo, 

por conta do seu potencial como um dos melhores lugares para realizar eventos e 

negócios para além das capitais no País, sua condição de cidade polo de uma rica 

Região Metropolitana onde se localiza a maior produção sucroalcooleira do Brasil, além 

de apresentar inúmeros requisitos positivos, como: economia dinâmica, padrão de vida 

elevado, localização estratégica, qualidade de infraestrutura de transportes e 

comunicações, boa formação educacional e diversidade de serviços turísticos. 
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QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade que tenha um programa de desenvolvimento do turismo e 

hospitalidade, associado à inclusão sociocomunitária da população neste programa e 

suas ações e atividades, levando a população a se apropriar dele e a obter trabalho e 

renda por este viés. 

Ser uma cidade que oferece infraestrutura de acolhimento, hospedagem, 

comércio e serviços para o turista que venha buscar alternativas de turismo na região 

metropolitana e micro e macrorregionais que têm Ribeirão Preto, por centro e 

referencial. 

Ter uma ação turística que apoie e dê suporte a iniciativas privadas na área, 

fortaleça o comércio, a arte, a cultura e todas as demais áreas integradas pela 

intersetorialidade da ação e atividade turística. 

Construir e firmar uma identidade turístico-cultural para o Município, e a 

condição de polo atrativo para o turismo nacional e internacional, sem violação de 

direitos e com promoção de desenvolvimento social e econômico. 

  

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Integrar de forma metropolitana a ação turística. 

- Criar um roteiro turístico para o Município, resgatando o “Circuito Cultural”. 

- Efetuar capacitação e programas sociais de integração sociocomunitária da 

população na área de turismo da cidade. 

- Fortalecer, apoiar e dar suporte à área de eventos no Município, que estima-

se empregar hoje em torno de 14 mil pessoas no setor de serviços. 
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- Inserir e fortalecer a área de integração, consciência e responsabilidade 

social na Política Pública e no Conselho Municipal de Turismo. 

- Integrar na perspectiva turística, as áreas de arte, cultura, eventos e as 

demais intersetoriais e interdisciplinares, de forma a bem acolher o turista e seus 

acompanhantes que buscam a cidade para participar do turismo de eventos, de 

negócios, acadêmico-científico e outros da cidade e região. 
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TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

Com privilegiados índices e indicadores de renda e remuneração mensal per 

capita, o Município oferece boas oportunidades ao empreendedorismo, ao 

cooperativismo, ao trabalho, emprego e renda, notadamente no setor de serviços e 

comércio. Mas, em decorrência disto, e como fruto da forte mecanização agrícola que 

atraia imigração e migração, o Município ainda tem um passivo de demanda nesta área 

considerável, notadamente da capacitação e treinamento de trabalhadores mais pobres, 

miseráveis e até em situação de abandono ou rua, para as demandas específicas 

exigidas pelas peculiaridades do mercado de trabalho local. 

O salário médio mensal de trabalhadores formais no Município é de 2,9 

salários mínimos, tendo 72% de sua população ocupada, dentro dela 39% por meio de 

emprego formal. 

O Município mantém ainda, a Fundação de Formação Tecnológica – 

FORTEC, destinada a promover capacitação e treinamento transversal e complementar 

a população economicamente ativa ou se preparando para ingresso no mercado de 

trabalho, juntamente com a FUNDET – Fundação de Educação para o Trabalho, que 

tem por foco a aprendizagem e o estágio. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade com a população em pleno emprego, gerando renda para 

assegurar qualidade de vida a seus moradores, com trabalho decente, sem exploração, 

discriminação e abuso. Um processo contínuo de educação continuada permanente do 

capital humano local. 
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O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Estimular o primeiro emprego, aprendizagem, estágios e capacitação e 

treinamento profissional para inserção no mercado e no mundo do trabalho de forma 

qualificada. 

-  Estimular trabalho com saúde e segurança. 

- Estímulo à qualificação profissional para o trabalho, como forma de inserção 

qualificada no mundo e no mercado de trabalho, associado à educação continuada 

profissional permanente; 

- Promoção da inclusão digital e democratização da informática e do acesso 

igualitário e democrático às tecnologias da informação e ao conhecimento; 

- Combate à exploração do trabalho infanto-juvenil, do trabalho escravo e ao 

trabalho indigno. 

- Reorganizar, fortalecer e qualificar a FORTEC e a FUNDET, e promover 

sua integração com as ações de extensão das diversas Instituições de Ensino Superior 

existentes no Município e com ações sociais e comunitárias de promoção, formação e 

qualificação para o trabalho e pelo trabalho no Município. 
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DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

A questão social e suas expressões, notadamente na área habitacional, 

socioeconômica e outras, traz ao Município, ainda, índices relevantes de violência e 

outras demandas em segurança pública. 

Na área de defesa nacional, o Município conta, apoiados pela 

Municipalidade, com três unidades do Exército Brasileiro: a 5ª Circunscrição do Serviço 

Militar – 5ª C.S.M, uma repartição regional do Serviço Militar; do Tiro de Guerra 02-039, 

de formação básica para o serviço militar sob direção do Prefeito Municipal e a Junta do 

Serviço Militar – J.S.M., presidida pelo Prefeito Municipal, ambas com manutenção 

conjunta conveniada entre as esferas Federal e Municipal.  

Há, também, um escritório da Aeronáutica, no Aeroporto Dr. Leite Lopes. 

Há um Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEG, Conselhos 

Comunitários de Segurança, e um Sistema Municipal de Defesa Civil, a Comissão 

Municipal de Defesa Civil. 

O órgão municipal de Segurança Pública é a GCM – Guarda Civil 

Metropolitana, autarquia municipal de Ribeirão Preto, que hoje conta com 229 Guardas 

Civis, sendo 178 do gênero masculino e 51 do gênero feminino. 

Cabe a área a integração Municipal com a Policia Militar do Estado de São 

Paulo, que tem no Município o CPI-3 – Comando de Policiamento do Interior-3, três 

Batalhões de Política Militar o 3º, o 51º, e o BAEP, o Corpo de Bombeiros Militar, órgãos 

de Polícia: Montada, Rodoviária, de Trânsito, Ambiental, Comunitária. 

A Policia Civil do Estado de São Paulo, por sua vez tem no Município, e 

demanda integração com o Município as Diretorias Regional e Seccional de Policia Civil, 
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um Plantão de Polícia, os Distritos Policiais, as Delegacias Especializadas da Mulher e 

do Idoso, da Criança e do Adolescente, DISE, DIG. 

Há ainda uma Delegacia da Policia Federal no Município. 

Um destaque merecido é com relação à Ronda Escola, seja ela realizada 

pela Policia Militar ou pela Guarda Civil Municipal, garantindo a Segurança Escolar de 

nossas crianças e adolescentes alunos das Escolas do Município. 

Os índices de violência no Município são preocupantes, mas a atuação dos 

órgãos de segurança pública têm sido firmes no enfrentamento desta situação que tem 

forte participação e influência do tráfico de drogas, inclusive no aliciamento econômico 

de parcela considerável da população de menor renda na periferia, em especial 

adolescentes, parte dos mesmos envolvidos nas atividades delituosas a ele vinculadas. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade segura para as pessoas e seu patrimônio, com o estimulo, 

fomento e promoção parceira de infraestrutura ao combate a pequenos delitos, a 

delinquência juvenil e ao crime organizado, com tolerância zero, evitando a sensação 

de impunidade na prática delituosa no Município. 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Melhorar pela integração de ações e combate aos pequenos delitos (teoria 

das Janelas Quebradas), e combate ao crime organizado e contra o patrimônio público, 

adotando tecnologias e inovação e ampliando os níveis de segurança na cidade. 

- Fortalecer e qualificar o Sistema de Atendimento Socioeducativo, com vistas 

a combater, pela educação e socioeducação, com autoridade, a habitualidade da prática 
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infracional e o aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico de drogas e o vício, 

uso e abuso de drogas, a partir de uma ação firme na área de recuperação, por meio 

do Programa Recomeço e das Clinicas de Recuperação, e diálogo permanente governo 

e comunidade por meio do COMAD – Conselho Municipal de Álcool e Drogas e do 

Comitê Municipal para a Política com a População em Situação de Rua e demais 

órgãos, unidades e projetos de atuação na área, inclusive com uma forte campanha de 

qualificação da ação voluntária de pessoas de boa vontade para com esta população 

de forma a garantir que a participação popular e o protagonismo comunitário junto aos 

moradores em situação ou atividade na rua, não se torne assistencialista e alimentador 

de comodismos, oportunismos e financiamento do vício, uso e abuso de drogas. 

- Discutir com a Comunidade o fortalecimento do Movimento Bombeiro Civil, 

como auxiliares dos Bombeiros Militares e como participes preventivos na Política 

Pública de Defesa Civil no Município, que deve ser qualificada a partir de uma ampla 

discussão, participação e engajamento das comunidades. 

- Promover o máximo de integração no planejamento, da organização, na 

ação e gestão e no controle da Política Pública de Segurança Pública no Município, 

junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, combatendo com autoridade, rigor e 

severidade a prática delituosa infracional, contravencional e criminal, com tolerância 

zero nos limites da lei e fortalecendo o Poder Judiciário para a conclusão do 

processamento no devido processo legal dos que optarem pela prática delinquente e/ou 

antissocial no Município. 
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CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

Ribeirão Preto é um polo de ciências, tecnologia e inovação, notadamente na 

área de saúde. 

Atualmente a Prefeitura mantém, em parceria com outras Instituições a 

FIPASE – Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto, organização 

da Administração Pública Indireta, voltada à ciência, pesquisa e inovação na área da 

saúde. 

Há, ainda, a Universidade de São Paulo, como produtor de pesquisa e 

inovação, também. 

Ressalte-se na área, ainda, a existência do Parque Tecnológico de Ribeirão 

Preto, denominado Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, foi 

estruturado por meio de uma parceria entre a Universidade de São Paulo, Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto, Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e 

a FIPASE, a qual é sua gestora. 

O parque localiza-se em uma área anexa no Campus da Universidade de 

São Paulo (USP) e tem o propósito de criar um ambiente de convivência e sinergia entre 

a Universidade, o Poder Público e empresas que realizem atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (P&D&I), por meio da instalação, nessa área, tanto de 

unidades de P&D empresariais, quanto a operação da produção voltada a produtos e 

processos inovadores.  

O empreendimento tem como objetivo geral impulsionar o desenvolvimento 

científico e tecnológico da região, atraindo empresas que realizem pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e invistam em produtos e processos inovadores, voltadas 

prioritariamente para as áreas do Complexo Industrial da Saúde – CIS, Biotecnologia, 
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Tecnologia da Informação e Bioenergia, sem prejuízo de outras áreas, e que valorizem 

o desenvolvimento sustentável e a agregação de valor à produção.  

O Parque foi planejado em três etapas: na primeira, inaugurada, foram 

construídos os prédios que recebem a Supera Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica e o Supera Centro de Tecnologia. Na segunda, está prevista a urbanização 

dos lotes para instalação de empresas. Já na terceira, as instalações do Centro 

Empresarial e do Núcleo Administrativo. 

Em 2019, segundo seu relatório anual de atividades, o Supera Parque, 

assistiu a 78 (setenta e oito) empresas em quatro diferentes modalidades (12 centros 

de negócios, 17 incubadoras residentes, 10 incubadas virtuais e 39 incubadoras pré-

residentes). Juntas, as empresas apresentaram faturamento de R$ 32,8 milhões e foram 

responsáveis pelo recolhimento de aproximadamente R$ 4 milhões em impostos 

diretos. Elas receberam aproximadamente R$ 4,7 milhões de investimentos externos 

privados e geraram 432 postos de trabalhos. 

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade tecnológica e com a população tendo acesso igualitário e 

democrático a novas tecnologias, voltada à pesquisa e a inovação, em rede com as IES 

locais, nacionais e internacionais. 

Uma cidade onde a tecnologia é apropriada como qualificadora da qualidade 

de vida da população. 

Integrar e fortalecer o sistema de monitoramento, dados, informações e 

acompanhamento de meteorologia e climático no Município e região e de micro e 

macrodrenagem, captação e encaminhamento de águas pluviais e combate a 

enchentes. 
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O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

- Estimular o acesso igualitário e democrático à tecnologia. 

- Estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada à produção de 

inovação e desenvolvimento. 

- Apoiar e ampliar o SUPERA PARQUE e as demais atividades de fomento 

à pesquisa, à ciência, à tecnologia e à inovação, mantendo no Município pesquisas, 

pesquisadores, investimentos e empreendedores. 
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AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

A área de agricultura, pecuária e aquicultura em Ribeirão Preto, é pequena, 

mas com produção que merece destaque.  

A área de abastecimento, tem por base na área hortifrutigranjeira o terceiro 

maior entreposto CEASA do Estado, operado pela CEAGESP, Empresa de Economia 

Mista Federal, apoiado por um Ceasinha Municipal, instalado junto ao Banco de 

Alimentos Municipal. 

As Feiras Livres realizadas no Município continuam sendo o espaço de 

abastecimento domiciliar mais direto e imediato da população e da ligação desta com 

os produtores. Também tem importância o impacto no abastecimento municipal o 

Mercado Municipal no Centro da Cidade e que merece reavaliação de seu 

funcionamento neste enfoque de abastecimento específico, especializado e popular. 

Há um setor de produção e abastecimento de frutas, verduras e legumes na 

cidade e região, que precisa e merece apoio e suporte para continuar produzindo, e 

evitando que tais produtos venham de origens cada vez mais distante.  

 

QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Uma cidade que tenha garantido à sua população, a preços acessíveis e com 

qualidade, abastecimento de produtos agrícolas, da pecuária, aquiculturais, com 

segurança alimentar e nutricional. 

Uma cidade que produza alimentos in natura, notadamente, verduras, 

legumes, frutas básicas, temperos e correlatos no próprio Município, advindos de 
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agricultura familiar, preferencialmente, e com estímulo à produção complementar 

comunitária e domiciliar de tais produtos, orgânicos e de qualidade. 

Uma população que tenha acesso democrático e igualitário ao abastecimento 

alimentar de qualidade e que consuma alimentos, em especial Frutas, Verduras e 

Legumes (F.L.V.) em quantidade ideal à saúde e condições nutricionais ao 

desenvolvimento, estimulando a socioeducação de crianças e adolescentes ao 

consumo saudável e seguro alimentar. 

Promover, no viés da sustentabilidade ambiental o reaproveitamento e o não 

desperdício alimentar, e a produção local sustentável social e ambientalmente, de 

alimentos em geral 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Integrar ações com o CEAGESP, para qualificar e informar todos os 

envolvidos na cadeia de abastecimento local, quanto a questões de segurança e 

sanidade alimentar e nutricional e não perda e desperdício de alimentos, pelo manejo, 

transporte, climatização inadequados; 

Fortalecer a capacitação de cuidadores de famílias e em especial de crianças 

e adolescentes no tocante à sua alimentação, de forma a estimular e qualificar os 

hábitos alimentares em casa, na escola e na comunidade, ampliando o nível de 

consumo de FLV – Frutas, Legumes e Verduras. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

QUE CIDADE TEMOS: 

 

Constituída pela Prefeitura Municipal, sob o comando do Prefeito e do Vice-

Prefeito Municipal, com sede no Palácio Rio Branco, a Administração Pública Municipal 

é constituída por órgãos da Administração Direita, Descentralizada (autarquias e 

fundações) e Indireta (empresas públicas e de economia mista); tendo ainda a Câmara 

Municipal com 27 vereadores (para 2021 este número de edis será reduzido para 22 

vereadores); o Poder Judiciário Estadual e Federal, e inúmeras representações de 

órgãos públicos estaduais, nacionais e internacionais. 

A estrutura orgânica do Poder Executivo Municipal é constituída por: 

Gabinete do Prefeito, Fundo Social de Solidariedade, Administrações Regionais 

(Campos Elíseos, Vila Tibério e Distrito de Bonfim Paulista), Secretaria de Governo, 

Secretaria da Casa Civil, Secretarias fins: Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, 

Esportes, Meio Ambiente, Turismo, Infraestrutura, Obras Públicas; Secretarias meio: 

Administração, Fazenda, Planejamento e Gestão Públicas, Negócios Jurídicos. A 

administração descentralizada é composta pela autarquia DAERP, GCM, IPM e 

SASSOM; e, pelas fundações públicas: FUNDET, FORTEC e FIPASE, PEDRO II e DO 

LIVRO. A administração indireta pelas empresas de economia mista: TRANSERP, 

COHAB/RP e CODERP.  

Há, ainda, as Coordenadorias de Metas e a de Fomento de Projetos, hoje 

vinculadas à Secretaria Municipal de Administração. Junto a elas a Coordenadoria de 

Limpeza Urbana – C.L.U. 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, a Procuradoria Jurídica, a 

Ouvidoria e a Corregedoria Jurídica, são áreas sensíveis da gestão municipal e que 

integram a Administração Pública Municipal atuando em milhares de processos. 
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Há também a Secretaria Municipal de Governo, a Secretaria Municipal da 

Casa Civil, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, a Secretaria 

Municipal da Fazenda, e as autarquias o IPM – Instituto de Previdência dos 

Municipiários e o SASSOM – Serviço de Assistência Social e Saúde dos Municipiários, 

também, integrados a administração pública e cuidando de atividades-meio do Governo 

Municipal, além de atuar como assessoria e consultoria ao Prefeito e Vice-Prefeito 

Municipais. 

O orçamento público municipal, segundo a discussão feita nas audiências 

públicas de elaboração da L.O.A. – Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro 

de 2021 é de R$ 3.520.130.882,00 (três bilhões, quinhentos e vinte milhões, 130 mil, 

oitocentos e oitenta e dois reais), considerando a Administração Direta e 

Descentralizada (autarquias e fundações públicas). 

Este orçamento está assim distribuído quanto às origens das receitas: 

 ORIGEM VALOR R$ %  

 Prefeitura Municipal – Ad. Direta 2.650.864.918,00 75,3  

 IPM 442.900.000,00 12,6  

 SASSOM 86.500.000,00 2,5  

 DAERP 331.287.224,00 9,4  

 GCM 1.000,00 0,0  

 Fundação Theatro Dom Pedro II 556.500,00 0,0  

 FUNDET 3.231.737,00 0,1  

 FIPASE 4.777.504,00 0,1  

 Fundação Instituto do Livro 0,00 0,0  

 FORTEC 12.000,00 0,0  

  3.520.130.882,00 100,0  

A origem da receita da Administração Direta, no valor de R$ 

2.650.864.918,00, é R$ 1.839.912.765,00 receita própria e R$ 760.952.152,00 

de receita vinculada, ou seja, de outras origens, inclusive repasses voluntários 

estaduais e federais, entre outros. 
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Esta receita da Administração Direta, está prevista para fazer frente 

a demandas dos órgãos municipais, da seguinte forma: 

 
ÓRGÃO 

DOTAÇÃO 2021 - 
R$ 

 Gabinete do Prefeito (*) 25.758.755,00 

 Secretaria Municipal da Saúde 710.366.274,00 

 Secretaria Municipal da Educação 606.217.223,00 

 Secretaria Municipal de Obras Públicas 160.115.048,00 

 Secretaria Municipal da Administração 107.886.192,00 

 Secretaria Municipal da Assistência Social 78.453.700,00 

 Secretaria Municipal da Fazenda 77.908.166,00 

 Secretaria Municipal da Infraestrutura 37.177.000,00 

 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública 20.164.888,00 

 Secretaria Municipal de Negócios Jurídico 18.817.000,00 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 17.096.500,00 

 Secretaria Municipal da Cultura 15.034.193,00 

 Secretaria Municipal do Esporte 12.451.100,00 

 Secretaria Municipal do Turismo 1.531.920,00 

 Encargos do Município 358.592.359,00 

 Reserva de Contingência 3.000.000,00 

 Transferências a Administração descentralizada/indireta 400.794.599,00 

  2.650.864.918,00 
(*) Gabinete do Prefeito inclui as despesas com o Palácio Rio Branco e assessoria do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, assim 
como Administrações Regionais, Coordenadoria de Comunicação Social, Fundo Social de Solidariedade, Assessoria Técnico-
Legislativa, Junta do Serviço Militar, da qual o Prefeito é o Presidente, Tiro de Guerra (do qual o Prefeito é o Diretor), e Corpo de 
Bombeiros (que funciona em parceria da Municipalidade com o Estado de São Paulo), além do Sistema Municipal de Defesa Civil. 

Quanto à natureza, estas despesas estão previstas para serem destinadas 

da seguinte forma: 

 NATUREZA VALOR % 

 Pessoal e Encargos 1.055.003.787,00 39,80% 

 Manutenção e Serviços Públicos 439.276.842,00 16,57% 

 Precatórios 64.300.000,00 2,43% 

 Amortização e Juros 80.000.000,00 3,02% 

 Outros Encargos da Dívida Pública 121.420.392,00 4,58% 

 Outras Despesas Correntes e de Capital 210.929.932,00 7,96% 

 Investimentos (Obras e Material Permanente) 279.139.364,00 10,53% 

 Transferências a Adm. Descentralizada/Indireta 400.794.599,00 15% 

  2.650.864.918,00 100,00% 
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QUE CIDADE QUEREMOS: 

 

Finanças públicas equilibradas e com responsabilidade fiscal, estrutura 

administrativa enxuta, com o menor custo benefício possível, tecnológica e com 

processos e procedimentos e a burocracia, restrita ao necessário, com gestão em rede, 

atuando em parceria com o mercado e a sociedade civil organizada, com 

monitoramento, controle social e participação popular das políticas e serviços públicos, 

atuando com transparência, investindo em tecnologia e ofertando ações e serviços de 

qualidade (eficiência, eficácia, efetividade, transparência) e resolutivos. 

 

O QUE PODEMOS FAZER DE 2021 A 2024: 

 

Extinção da COHAB/RP e sua substituição por uma Secretaria Municipal de 

Habitação ou agregação da área a uma Secretaria existente, para receber seu legado; 

Transformação da TRANSERP em Secretaria ou Autarquia de Transporte, 

Trânsito e Mobilidade Urbana, capaz de atender melhor as normativas vigentes; 

Reavaliar a função da CODERP, e volta-la para uma política pública 

municipal de informatização e apropriação de tecnologia e inovação e a Política Pública 

de Segurança da Informação, digitalização, dados e arquivos municipais, para a 

Administração Pública Municipal e busca e proposição técnica para a construção de 

uma cidade inteligente e criativa e criar o Ribeirão Preto sem papel (desburocratização); 

Promover uma ampla reforma administrativa, adotando processos e 

procedimentos mais tecnológicos e informatizados, racionalizando-os na perspectiva da 

desburocratização e da simplificação e focando o quadro funcional na prestação de 
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serviços e outras atividades típicas de Estado (planejamento, fomento, fiscalização, 

etc.); 

Reorganizar o cadastro, monitoramento e controle do patrimônio público 

municipal; 

Gerir com transparência e competência, racionalmente, o Orçamento Público 

Municipal, notadamente quanto a despesas operacionais de custeio, procurando o 

melhor custo benefício possível à população da cidade; 

Fortalecer e ampliar as administrações regionais e a descentralização 

administrativa, levando o acesso aos serviços mais próximos do usuário-contribuinte; 

Implantar o Centro Administrativo Municipal e unificar o atendimento, 

utilizando a experiência Poupatempo e acesso remoto e qualificando-o ainda mais; 

Valorizar e oferecer apoio, suporte e meios, e representação governamental 

qualificada, como meio de diálogo permanente com a comunidade, controle social, 

participação popular e protagonismo comunitário do Sistema Municipal de Participação 

com a rede de Conselhos de Políticas Públicas, de Direitos e Tutelares, entre outros, 

assim como fortalecer a relação de diálogo permanente com as Associações de Bairros 

e Moradores do Município e a discussão participativa deste contexto todo, no 

planejamento municipal, em especial quanto ao sistema orçamentário (PPA, LDO e 

LOA) e na política de transparência pública; 

Fortalecer e qualificar as Coordenadorias de Metas e a de Fomento de 

Projetos, como instrumentos de apoio e suporte ao planejamento municipal e a busca 

de recursos junto as outras duas Instâncias federativas: Estado e União. 

Qualificar a Coordenadoria de Limpeza Urbana, para promover boa zeladoria 

pública municipal, no tocante a varrição, cuidados com áreas verdes e outras públicas 

e garantia de uma limpeza urbana de qualidade, com autoridade, rigor e severidade 

associada a socioeducação, com infratores do asseio e limpeza urbana punidos. 
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Fortalecer a Procuradoria e a Corregedoria Jurídicas Municipais, a 

Corregedoria e a Controladoria, em busca de representação jurídica e judicial de 

qualidade, de canal para ouvir o usuário, e, na defesa dos direitos do Município, da 

busca de composição e acordo com sujeitos passivos de cobranças fiscais, na 

perspectiva do interesse público e o combate disciplinar ao uso da ação pública com 

fins não públicos, de forma firme, severa e rigorosa. 

Concluir as obras que forem deixadas em andamento, e iniciar novas obras 

a partir das proposições da equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão Pública e de um amplo dialogo com a comunidade, são objetivos a serem 

alcançados. 

Atualizar, repor e implantar novas placas toponímicas dos logradouros 

públicos no Município. 

Promover a integração Governo – Comunidade por meio de mutirões de 

voluntariado, voltados a criar vinculo entre os moradores e o seu bairro, se apropriando 

dos espaços públicos como seus e de todos os que consigo dividem a vizinhança. 

A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, ser voltada, também, para 

manter uma boa relação com o Ministério e a Defensoria Públicas e o Poder Judiciário, 

na integração de ações que possam promover justiça e cidadania no Município, além 

da manutenção de um Centro de Estudos e Pesquisas dinâmico e conjunto, na área. 

Valorizar o Serviço e o Servidor Público Municipal, sua carreira, sua 

remuneração, suas condições de trabalho, sob a perspectiva da meritocracia, da 

produtividade e da qualidade do serviço e da atividade prestada ao usuário-contribuinte, 

combatendo com rigor aspectos como: patrimonialismo, corporativismo, corrupção, 

descompromisso e descomprometimento, baixa produtividade, desvio de função, de 

finalidade e outros aspectos que dificultam o serviço público de qualidade. 
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FONTES DE DADOS: 

 

- Projeto 30 metas para 2030. 

- Bancos de Dados IBGE; 

- Bancos de Dados PNUD, IPEA e JFP; 

- Bancos de Dados da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (dados abertos e públicos). 
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