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1. Apresentação 
 
 

Esse documento organiza as propostas de governo da candidatura majoritária para 

o município de Ribeirão Preto - SP, conduzida pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e 

seus coligados: Podemos, Cidadania, Partido Social Democrático (PSD) e Solidariedade 

para o mandato de 2021 a 2024. 

O conteúdo expresso teve como base sólida, diagnósticos econômicos, políticos e 

sociais, além de estudos situacionais produzidos pela equipe de trabalho identificada 

na chapa: “Legado para servir Ribeirão”.  

A candidatura ao Executivo aqui representada, reflete o colegiado que a apoia e 

reconhece a contribuição de seus pares como fomento inicial para uma gestão pública 

comprometida com os resultados a que se propõe, coesa com suas metas e 

estratégias, atenta às demandas dos cidadãos ribeirão-pretanos e sensível à 

necessidade emergente de avanços no campo das políticas públicas, do 

desenvolvimento econômico e social e do aumento da qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

 Ao avaliar os indicadores mais recentes de Ribeirão Preto foi necessário 

compreender as potencializadas do município, com análise da produção privada e seus 

representantes e a atuação do poder político constituído, a fim de subtrair dessa 

relação, o extrato indicativo das oportunidades e das fraquezas da cidade. É fato haver 

em Ribeirão Preto pontos antagonizados que reforçam as desigualdades sociais e 

fragilizam as relações institucionais e humanas. 

 A cidade que concentra um dos maiores números de cidadãos formados com 

ensino superior e pós-graduação do Brasil, tem entre suas escolas da rede pública 

municipal, unidades que amargam resultados decrescentes no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  Enquanto Ribeirão Preto abriga uma 

unidade hospitalar de referência como o Hospital das Clínicas da Universidade de São 
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Paulo (USP), capaz de fazer cirurgias de separação das gêmeas siamesas unidas pela 

cabeça permite que seus moradores desassistidos aguardem por mais de um ano por 

uma consulta médica de especialidade em suas unidades básicas de saúde (UBDS). 

 No campo da economia, ainda que Ribeirão Preto desponte pelo seu Produto 

Interno Bruto elevado, o 23º maior do País, o município abriga mais de 21,6 mil 

habitantes vivendo com menos de R$ 3 reais ao dia. Se ao ser vista do alto as piscinas 

se destacam, nas regiões mais empobrecidas, cerca de 44 mil pessoas moram em 

habitações precárias. Os contrastes evidenciam a falta de políticas públicas sociais 

enaltecendo a importância de uma proposta ampla de gestão, capaz de impulsionar o 

desenvolvimento e assistir à sua população mais carente. 

 O município se apresenta, em 2020, como uma localidade debilitada pelas 

práticas políticas recorrentes na última década, acanhada em suas projeções de futuro 

e subjugada em seu potencial. Na condição de polo, sede da Região Metropolitana, 

Ribeirão Preto deveria, nesse momento de sua história, protagonizar em cenários 

possíveis como uma liderança para todo o Brasil. As condições naturais, geográficas e 

de formação do município o credencia para estar entre os primeiros nos diversos 

rankings que avaliam os modelos de cidade inteligente, sustentável, educadora, 

criativa e humana. 

 A coligação aqui representada, se compromete na execução do Plano de 

Governo que registra e, vitoriosa, avançará na implementação de todas as propostas 

sistematizadas nesse documento.  

         

 

       Suely Vilela 

       Ribeirão Preto, Setembro de 2020. 
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2. Modelo de Gestão 

 

Para que o Plano de Governo se viabilize é importante conceber um modelo de 

gestão que o sustente. A organização dos processos internos precisa ser fortalecida a 

fim de que a máquina pública funcione eficaz e eficientemente. Para tanto, a proposta 

é atuar a partir de quatro eixos com o objetivo de empenhar um modelo de gestão 

transversal.   

 

 

Eixo 1. Funcional Sustentável 

Responsável pela administração, abrigará o Gabinete do Prefeito, a Casa Civil, a 

Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, 

Secretaria de Negócios Jurídicos e Fiscalização. 

 

 

Eixo 2. Sustentabilidade Social 

Responsável pelas políticas sociais, compreende a Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura, 

Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Meio Ambiente e as 

Fundações Dom Pedro II e Fortec, por seus aspectos cultural e educacional. 

 

 

Eixo 3. Operacional Estruturante 

Responsável pela área operacional e de infraestrutura, abrigará a Secretaria de 

Planejamento, Infraestrutura e Obras Públicas, as autarquias e empresas de 

sociedade mista (Daerp, Transerp, Cohab, Coderp, Sassom, Fipase, IPM, Procon, 

Fundet). 
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Eixo 4. Comunitário Participativo 

Responsável por estabelecer as relações com a representatividade da 

sociedade civil, fará a interlocução com os vários conselhos municipais, 

associações de bairro, instituições a fim de promover os debates, as avalições 

em busca de consensos para a criação e implementações das políticas sociais e 

econômicas. 

 

 Para manter a coesão e garantir a transversalidade entre as secretarias, será 

criada a Câmara de Gestão a ser composta por quatro coordenadores, um de cada 

eixo. Essa iniciativa viabilizará a integração dos colegiados e promoverá otimização dos 

recursos financeiros e humanos, permitindo maior equilíbrio das contas públicas, além 

de fazer uma consolidação e compilação de informações que auxiliarão a prefeita na 

boa governança do Município. 

 

3. Princípios norteadores 

 

A gestão no mandato 2021-2024 se guiará, conduzida pela chefe do Poder 

Executivo, por cinco princípios norteadores: 

I. Diálogo; 

II. Transparência; 

III. Integração; 

IV. Trabalho em equipe e 

V. Resultados 

 

Esses princípios ditarão o cotidiano administrativo da prefeitura. Ao promover o 

diálogo, a gestão se fará aberta a ouvir as demandas internas, com destaque para a 

equipe de servidores públicos e toda a comunidade organizada. Serão criados canais 

especiais para essas escutas. O Gabinete Itinerante levará a gestão aos bairros a fim 

de permitir que o diálogo se estabeleça. 

A transparência será prioridade e deverá contar com mecanismos já 

institucionalizados, como conselho, fórum, plataforma, ouvidoria e facilitadores. 
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A integração promoverá a aproximação entre as secretarias, por meio de projetos 

afins, e a participação de setores externos, como universidades, instituições, grupos e 

movimentos.  

O trabalho em equipe será condição exigida a todos os secretários e conduzida 

pela Câmara de Gestão junto com os quatro coordenadores dos eixos da gestão.  

A busca por resultados moverá a prefeitura sempre a frente e com agilidade. As 

avalições constantes das políticas por meio de instrumentos de monitoramento 

permitirão validações rápidas ou adequações necessárias para o cumprimento de cada 

missão de todas as práticas públicas. 

  

4. Áreas de concentração em uma gestão pós pandemia 

 

A realidade do Brasil em 2021 exigirá atenção especial em algumas áreas, com o 

objetivo de mitigar os resultados provocados pelo isolamento social imposto ao longo 

do período da pandemia e a promoção do desenvolvimento a fim de garantir a 

retomada econômica de Ribeirão Preto com geração de trabalho e renda. 

Desta forma, três setores serão potencializados: Desenvolvimento Econômico, 

Saúde e Educação. 

 

4.1  -Desenvolvimento Econômico 

Criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que terá como missão 

elaborar um plano estratégico de desenvolvimento local com metas de curto, médio e 

longo prazo, sintonizadas com as referências identitárias do município e em diálogo 

com os vários setores produtivos. Esta pasta terá ainda a incumbência de captar novos 

recursos para a Prefeitura advindos de projetos especiais junto aos demais entes 

federados e instituições financiadoras nacionais e internacionais, assim como, de 

impulsionar práticas inovadoras e tecnológicas.  

O referido plano estratégico apresentará alternativas para que o município avance em 

direção à sustentabilidade econômica, social e ambiental, com criatividade e baseada 

nos princípios educadores e humanos. 
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4.1.1 Criação de Trabalho e Geração de Renda 

A coligação aqui representada acredita que ao investir em propostas que viabilizem 

a criação de trabalho e gerem renda para que todos possam se auto subsidiar avançará 

em um modelo de cidade sólida no campo social. Por isso, propõe caminhos 

alternativos de desenvolvimento para substituir o modelo atual de hierarquização 

econômica. Opta pelo combate às desigualdades, com propostas criativas, 

colaborativas, solidárias, com destaque para o processo de formação e educação, 

como os pilares centrais de seu projeto de desenvolvimento. 

Dessa forma, imediatamente empossada, essa equipe de governo se compromete a 

implementar um programa amplo com foco em dois modelos de economia: a criativa e 

a verde. Assim, se comprometerá a: 

 Convidar e mobilizar as representações dos setores mais dinâmicos da sociedade, 

como as universidades, os dirigentes e professores das escolas; líderes sociais; 

empresários; técnicos dos serviços públicos e privados; clube de serviços; artistas; 

intelectuais; líderes sindicais e políticos de todas as correntes, para iniciar o 

planejamento e a execução do projeto de desenvolvimento do município; 

 Desenhar um mapa de talentos e um diagnóstico amplo sobre as potencialidades 

do município em todas as áreas econômicas, com ênfase para a tecnologia, 

inovação e criatividade, perfis do município. 

 No campo específico da Economia Criativa, registrar o que a cidade já possui na 

cultura e nas artes. Da música ao teatro, da literatura ao artesanato. Mapear as 

atividades mais modernas, como o design, as tecnologias de informação e 

comunicação. Importante também incorporar, nesse diagnóstico, as celebrações 

[festas, encontros, cortejos, festivais, cavalgadas...]; os patrimônios arquitetônico e 

histórico; as atrações turísticas; os equipamentos culturais [museus, parques, 

praças, monumentos, bibliotecas, teatros...]; e dar destaque às habilidades da 

população. Nesse caso, incluir a produção gastronômica e de artesanato. 

 Verificar as tradições e os valores simbólicos. É importante expandir o conceito de 

cultura. O projeto de Cidade Criativa atribui valor especial à cultura como modo de 

vida e como matriz de identidade, inclusive para o setor tecnológico e do design, 
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de maneira a criar marcas locais para os produtos desenvolvidos pelas modernas 

tecnologias. Os valores da cultura podem e devem dinamizar a Economia Criativa, 

em produções como games, cinema, videoarte, produção digital, no campo das 

mídias sociais e na digitalização de muitos dos processos criativos. 

 Estabelecer estratégias de desburocratização para compor um bom ambiente 

de negócios criativos no sistema tributário para as atividades que envolvam a 

Economia Criativa, os micros e pequenos empreendedores, bem como para 

obtenção de licenças de instalação, funcionamento e registros de marcas e 

patentes. 

 Articular os elementos da economia criativa, alinhando a produção local 

(artesanato e atividades agroindustriais, como doces, licores e conservas), aos 

elementos de agregação de valor, por meio da adoção de rótulos elaborados 

por designers locais, que contenham as histórias dos produtos e que tenham a 

sua divulgação e vendas potencializadas pela internet. 

 Outra área compreendida pela Economia Criativa que muito dinamiza uma 

localidade é a moda (vestuário, cama, mesa e banho). Localizar essa produção 

no município e incentivá-la. Há muito por ser feito nesse campo, desde apoio 

com financiamento para expansão das atividades, como realização de projetos 

para facilitar a circulação dos produtos. A produção de móveis manuais é 

importante para o setor também, a exemplo do que se tem no distrito de 

Bonfim Paulista com conjunto de fabriquetas de móveis que poderia ser 

dinamizadas com política de fortalecimento das relações por meio de criação 

de clusters ou Arranjos Produtivos Locais (APLs).  

 O incentivo ao turismo apresenta-se como estratégia basal, tendo em vista o 

perfil da localidade. Ligado aos gastos dos turistas na cidade, nas áreas de 

gastronomia, transportes, alojamentos, serviços é possível expansão 

significativa. O adensamento da cadeia produtiva do turismo pode significar a 

geração de emprego e renda com a produção de alimentos, artesanato, 

produtos industrializados e semi-industrializados. Tome-se como exemplo, as 

festas juninas e carnavalescas, que mobilizam grandes cadeias produtivas. 
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 Dentro do turismo ainda, há de se avaliar o potencial rural com o fortalecimento 

de iniciativas já detectadas como por exemplo, a transformação de antigas 

fazendas em produtoras de queijo, vinho e espaços de visitação. A 

contemporaneidade tem feito as pessoas voltarem-se para o interior e Ribeirão 

Preto deve e pode se apropriar desta tendência. A área está em ascendência e 

quem souber oferecer boas opções poderá sair na frente. Nesse caso, o turismo de 

vivência, aquele que o turista confecciona seu próprio souvenir, mostra-se atrativo 

em Ribeirão Preto.  

 As atividades previstas dentro da Economia Criativa são em si, atrativos para o 

comércio da cidade e ao fomento aos pequenos negócios.  

 A recuperação de áreas degradadas das zonas urbanas e sua transformação em 

Distritos Criativos é importante para qualificar os espaços de visita e acolhimento 

da cidade. Entre eles podemos nos comprometer com a requalificação do centro 

histórico da cidade, do Alto do São Bento e do Distrito de Bonfim Paulista.    

                                                                              

entretenimento ou ao coworking,                                               

                                                                                    

                                                                               

outrora degradados e precarizados. 

 

Quanto à Economia Verde, é possível a construção de uma proposta que resulte 

em melhoria do bem-estar da população ao mesmo tempo em que reduz os riscos 

ambientais e a escassez ecológica. Os empregos verdes contribuem para preservar ou 

restaurar a qualidade ambiental. O conceito de emprego verde não se restringe 

àquelas profissões diretamente relacionadas com a natureza, como a agricultura, 

pesca, o saneamento e a conservação ambiental. A plataforma dos empregos verdes 

diz respeito a todo e qualquer ofício. Frentes de trabalho verde, por exemplo, 

constituem alternativas para aliviar o desemprego e o desalento, ao mesmo tempo em 

que concorrem para a construção de uma economia saudável. 
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Ressalte-se o fato de que os agricultores familiares, os assentados da reforma 

agrária (são vários em Ribeirão Preto); são os principais protagonistas da conservação 

da agrobiodiversidade e da promoção da soberania e segurança alimentar. O 

desenvolvimento sustentável implica necessariamente uma economia inclusiva, com 

proteção social e que garanta a conservação ambiental. 

É possível construir uma economia verde criativa que maximize o potencial dos ativos 

ambientais e reduza a emissão dos gases de efeito estufa. Embora o município não 

tenha poderes de atuar na configuração das matrizes energéticas, pode e deve 

contribuir com políticas e programas que objetivem a mudança de comportamento 

dos munícipes com vistas a minimizar a emissão dos gases de efeito estufa. 

Os investimentos públicos em infraestrutura urbana devem ter como prioridade a 

reconstrução de espaços, por meio de soluções sustentáveis, no que diz respeito a 

moradias e também ao equipamento urbano, principalmente transporte público, 

saneamento e disposição de resíduos. Esses projetos devem ser inclusivos, tanto pelo 

alto poder de geração de empregos e renda quanto pela melhoria na qualidade de vida 

das populações urbanas e periurbanas. 

É importante que o município articule com suas representações um Protocolo 

Verde que tenha como meta o uso racional e sustentável dos recursos naturais. A 

Economia Verde é um potencial a ser explorado. Destaque para as fontes de energias 

limpas, baratas e renováveis, como estratégia de desenvolvimento inclusivo e 

sustentável.  

A busca por alternativas para o desenvolvimento com baixo impacto ao Meio 

Ambiente tem sustentado debates acirrados, na última década. As práticas vigentes 

desconsideram, no entanto, muitas vezes, a potencialidade da biodiversidade das 

localidades. Apoiado nos princípios da baixa emissão de carbono, eficiência no uso de 

recurso e a busca pela inclusão social, esse Plano apresenta propostas específicas para 

essa área. 

 Definir a política da Economia Verde para o município, criando condições e 

incentivos para o seu desenvolvimento. Ao observar o território municipal, é 

preciso identificar as potencialidades de desenvolvimento sustentável, ou de como 

fazer a mudança de práticas tradicionais para práticas sustentáveis, Verdes. 
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 Priorizar o uso de produtos naturais de culturas sustentáveis na alimentação 

escolar.  

 Criar ações para agregar valor aos produtos agrícolas, como a produção de doces, 

conservas, embutidos, desidratados, etc. Essa prática dialoga com as propostas já 

defendidas no conceito de Cidade Criativa. 

 

4.2 Saúde 

A dificuldade de acesso à saúde de qualidade é ainda uma lacuna do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Entretanto, o SUS é um modelo a ser fortalecido em suas bases e a 

política municipal é importante para proporcionar o avanço necessário. Essa será uma 

importante prática desse governo: articular com os demais entes federativos recursos 

para fortalecimento do SUS enquanto um sistema a ser acessado por todos que 

precisarem com oferta de serviços de qualidade. 

Os números comprovam que fortalecer o atendimento público é essencial. Cerca 

de 60% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

embora aproximadamente 40% possuam saúde suplementar, a maioria tem plano 

coletivo por adesão ou empresarial e o poder público precisa planejar e atuar com o 

compromisso de que todos são usuários dos serviços públicos. 

Para isso, é preciso colocar fim à política de desmonte do quadro de médicos 

contratos pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Na última prestação de contas da 

Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, por exemplo, entre médicos efetivos e 

contratados, eram 555 profissionais atuando nos primeiros quatro meses de 2020. Em 

2009, os dados mostram que Ribeirão Preto tinha 654 profissionais. Os dados 

populacionais ainda mostram que Ribeirão Preto teve um crescimento de mais de 100 

mil habitantes neste período, chegando a 711 mil moradores de acordo com a estima 

populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada no início 

do primeiro semestre deste ano.  

Há necessidade imperiosa de colocar para funcionar o que já existe e funcionava, 

como a Unidade de Pronto Atendimento e Especialidades do Distrito Oeste, melhorar 

a do Sul e a do Norte. O fortalecimento da atenção básica por meio da ampliação da 

Estratégia da Saúde da Família e a implementação de um Sistema Único de Informação 



 12 

e Comunicação, no âmbito do Complexo Regulador da Saúde, por meio de recursos de 

interoperabilidade dos sistemas já existentes melhora a sensibilidade na identificação 

de necessidades e riscos da população e indica o melhor local e hora para atendimento 

ou até a remoção no domicílio. 

Seguindo exemplos exitosos de política na área da saúde, Ribeirão Preto 

intensificará suas formas de articulação junto aos beneficiados da saúde pública 

criando o Programa Fim da Fila. A proposta é humanizar as relações e, ao sistematizar 

melhor a rotina das equipes de saúde, com o uso de tecnologia digital, garantir 

atendimento evitando as filas de espera. 

As ações de telessaúde ou telemedicina por meio de consultas, avaliações e 

orientações, empregadas nas circunstâncias da pandemia da Covid-19, pode 

estabelecer uma nova cultura de comunicação entre diferentes pontos do sistema de 

saúde, facilitando acesso dos usuários e melhorando a eficiência do sistema público de 

saúde. Assegurar total assistência à população é compromisso primordial deste 

governo, o objetivo no período de pandemia é impedir o avanço do vírus, o que pode 

ser conseguido com atendimento e propagação das informações corretas de 

prevenção, como também dos itens básicos de cuidados necessários. 

Um caminho sólido no campo da gestão pública, na área da saúde, tem sido as 

parcerias descentralizadas por meio de consórcios públicos. Dados atualizados de 2018 

mostram que há 216 Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS). 

Trata-se de um protocolo de intenção que vislumbra garantir economicidade, 

qualidade de serviços, viabilidade de realização, como, por exemplo, a prática 

realizada em municípios na gestão do PSB, que organizam coletivos de municípios para 

a compra de remédios.  

 

 

4.3 Educação  

A Educação é vista, por esse grupo, como a principal política social, pois permite 

que a criança, o/a adolescente e jovem tenham uma formação para a vida em geral, 

inclusive para o mundo do trabalho. A proposta é educar para emancipar. 

Considerando que somente como política social de Estado a educação crítica e 

criativa poderá assegurar e possibilitar a emancipação do indivíduo, para ser 
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plenamente efetiva a igualdade de oportunidades, a coligação defende criar as 

condições para que o Ensino Fundamental seja eficiente, eficaz, humano e apresente 

os índices de aprendizagem desejados. 

A proposta de um Pacto pela Educação deverá ganhar relevância nesse governo. 

Unir todos os atores sociais a favor da educação alicerçará todas as estratégias da 

Secretaria de Educação. 

Na sociedade do conhecimento, se a educação pública de qualidade falha, o 

abismo que separa a parte da população que tem acesso às novas tecnologias daquela 

a que esse acesso for inviabilizado, enrijece ainda mais as desigualdades já gritantes. 

Por isso, recorrer aos insumos advindos da tecnologia para qualificar os processos de 

aprendizagem deverá ser pauta constante da gestão. 

Uma exitosa política municipal de educação segue vinculada ao Estado e à União. 

Nesse sentido, para que seja possível a criação de sujeitos autônomos, democráticos, 

criativos, emancipados e tolerantes com todas as formas de expressão humana, 

Ribeirão Preto vai garantir o seu protagonismo com adoção de novas metodologias 

que promovam a qualificação da rede pública. 

Para isso, seguirá apoiando e em busca de apoio de todos que possam contribuir, 

entre eles, com destaque, o Conselho Municipal de Educação e as Universidades que 

atuam na formação de professores.  

 O desenvolvimento educacional deve ser, portanto, a base dos desenvolvimentos 

econômico e social. Uma revolução criativa na Educação, que corresponda à nova era 

do conhecimento e à rápida transformação tecnológica, precisa alterar a própria 

formação de professores e alunos para a construção de homens e mulheres libertários, 

tolerantes e criativos. 

 

4.3.1 Compromisso com a BNCC e o PNE 

A coligação propõe que se resgatem as pactuações e que se organizem esforços 

para que sejam cumpridos os princípios norteadores do projeto de educação 

brasileira. Tais princípios estão contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

no Plano Nacional de Educação (PNE). 
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essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 

da educação básica. O PNE determina as diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional, no período de 2014 a 2024 - muitas ainda longe de serem cumpridas. 

 

4.3.2 Atenção à Primeira Infância 

A Educação Infantil (creche e pré-escola) receberá a atenção que precisa no futuro 

governo de Ribeirão Preto. O atendimento à saúde materna e a segurança alimentar 

são programas fundamentais para um governo comprometido com a primeira infância. 

Essa gestão criará o Programa Mãe Coruja, uma política pública, integrada, 

intersetorial e descentralizada, que potencializará o desenvolvimento da Primeira 

Infância; contribuirá para a redução das doenças maternas e infantis; promoverá o 

empoderamento da mulher e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 

com foco na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. 

A universalização do acesso à Educação Infantil na pré-escola para crianças de 4 e 5 

anos, deverá alicerçar essa política podendo se dar, por meio da ampliação na oferta 

em creches públicas e conveniadas. 

Estabeleceremos os princípios, as diretrizes, os instrumentos e as competências 

para a formulação e implementação de políticas públicas em atenção à especificidade 

e relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento integral infantil e no 

desenvolvimento do ser humano. Estabelecer estratégias de busca ativa por 

experiências exitosas para fomentar práticas consolidadoras de aprendizagens 

significativas e intencionalidade pedagógica, bem como, parceria com universidades 

públicas. As ações nessa área deverão ser realizadas de maneira intersetorial, com 

políticas integradas. 

 

4.3.3   Educação de Tempo Integral 

O caráter universal da educação no Ensino Fundamental aponta para a necessidade 

de ela ser realizada em tempo integral e de acesso gratuito. A escola deve responder 

às expectativas dos educandos, que desejam uma oportunidade para mudar de vida. 
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Para evidenciar o bom resultado possível com a adoção do modelo de educação de 

tempo integral, a futura gestão seguirá exemplos exitosos como os praticados em 

municípios brasileiros administrados pelo PSB. 

Vamos criar o Programa Municipal de Educação Integral (PMEI), que terá por 

objeto geral a concepção, o planejamento e a execução de um conjunto de ações 

inovadoras em conteúdo, método e gestão, direcionadas à melhoria da oferta e 

qualidade do ensino fundamental nos anos finais na Rede Municipal de Ensino. 

Essa educação em tempo integral requer uma prática pedagógica diferente da 

dominante, que se baseia em concepções mecanicistas da Educação e que acabam por 

                                          “          ”                                  

adolescentes. No presente processo educativo, o conteúdo de humanidades é 

oferecido de forma secundária e as artes são totalmente negligenciadas. 

Os sistemas tradicionais de ensino baseiam-se na reprodução de conhecimentos 

elaborados pelo professor. O resultado é uma educação que não atende às 

capacidades criativas dos alunos. A Revolução Criativa da Educação deve ter foco em 

características como a personalização das atividades, o desenvolvimento de 

conhecimento próximo à comunidade onde vivem os alunos e com um currículo 

abrangente, em programas que envolvam os estudantes, tanto fora como dentro da 

escola. O desafio pós-pandemia de retorno às salas de aula deve se dar em um 

ambiente que garanta a melhor segurança sanitária para nossos alunos, adotando os 

melhores modelos do Brasil e do mundo.  O ensino híbrido será adotado a fim de 

auxiliar na retomada e recuperação do conteúdo perdido no ano de 2020; o modelo de 

execução será amplamente discutido com os setores relacionados e famílias para que 

todos os alunos sejam beneficiados com atenção especial para aqueles estudantes 

com maior dificuldade de acesso a internet. 

 

  

 

 

 

 



 16 

4.3.4. Atenção às/aos Professoras/es  

O professor da escola pública passa por desgastes constantes, no exercício da 

profissão; sofre com as dificuldades de financiamento do setor, que leva, em alguns 

casos, ao sucateamento da estrutura educacional, por isso, essa futura gestão, 

priorizará o atendimento às necessidades dos educadores como condição para 

alicerçar seu programa de educação. Repensar com e a partir da escuta ativa dos 

profissionais da educação uma proposta de formação de professores e gestores, de 

forma que venha a garantir maior qualidade no ensino-aprendizagem. Pretende-se 

estabelecer um programa de segurança a saúde e bem-estar dos profissionais da 

educação, objetivando amenizar o absenteísmo devido aos impactos psicológicos e 

emocionais advindos deste período de pandemia global;  

 

4.4. Administração Moderna 

4.4.1 Por uma Ribeirão Preto Inteligente (Governo Digital)  

 

O Brasil tem avançado em relação ao conceito de Cidades Inteligentes, ou Smart 

City, em especial, devido a expansão das TICs e, mais recentemente, com o uso da 

Inteligência Artificial (AI). A International Telecommunication Union (ITU) apregoa que 

ferramentas comuns no campo privado passaram a ser necessárias na gestão pública, 

com o objetivo de possibilitar a otimização de recursos e a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos, a partir dos benefícios da inovação tecnológica. 

Alguns documentos como o Caminho para as Smart Cities - da Gestão Tradicional 

para a Cidade Inteligente, produzido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), conceitua que uma Cidade Inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro 

do desenvolvimento; incorpora TICs na gestão urbana e utiliza esses elementos como 

ferramentas para estimular a formação de um governo eficiente; e engloba o 

planejamento colaborativo, promovendo a Participação Cidadã. 

Ao se propor a transformar uma cidade com gestão tradicional em uma cidade 

inteligente, é didático conceber, com antecedência, estratégias de modernização do 
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campo interno, para então avançar com políticas que compreendam os espaços 

externos.  

O modelo inteligente de gestão de cidades segue em intersecção com propostas 

sustentáveis, a fim de atender às necessidades das gerações presentes e futuras, 

respeitando os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

Considerando todos esses benefícios, avançar nessa temática será uma ação 

importante para a futura nova gestão de Ribeirão Preto.  

 

 

5. Desenvolvimento Urbano e compromisso com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

A cidade sustentável deve operar de forma equilibrada e eficiente os recursos 

necessários para o seu funcionamento, seja nos insumos de entrada (terra urbana, 

recursos naturais, água, energia e alimento), seja nos recursos de saída (resíduos, 

esgoto e poluição), para alcançar os objetivos da sociedade urbana de forma igualitária 

e saudável. 

A sustentabilidade urbana deve se preocupar em minimizar os impactos das 

atividades e dos processos das cidades no ambiente natural, cuidando para que as 

atividades humanas não comprometam os ecossistemas ligados às cidades, afetando a 

oferta de recursos naturais. É essencial, portanto, cuidar da qualidade do ar, da água e 

do solo, em relação à sua impermeabilização, causada pelas pavimentações, bem 

como promover o aumento do uso de energias limpas e renováveis. Para frear o 

crescimento desordenado da cidade, é necessário avaliar com todos os critérios as 

aprovações de loteamentos habitacionais, sobretudo aqueles localizados em zonas 

afastadas dos grandes centros urbanos e sem infraestrutura. 

Outra questão importante é a ocupação das Áreas de Proteção Permanente, 

como as bordas de rios, onde ocorre a implantação de habitações irregulares, e sofrem 

o efeito degradador da especulação imobiliária. São áreas sujeitas a risco de enchentes 

devido à destruição das matas ciliares urbanas. 
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O desafio é mudar o hábitat urbano, eliminar os abismos, as diferenças 

assustadoras de espaços e de qualidade de vida daqueles que habitam a cidade. Uma 

cidade democrática e de oportunidades para todos. As políticas de ordenamento 

territorial, de saneamento básico, transportes públicos e tributação são tão 

fundamentais nessa conquista, como as políticas sociais e econômicas. 

O governo municipal está legalmente instrumentalizado para assumir a formatação 

de suas cidades, sem, necessariamente, fazer-se refém do capital imobiliário. 

Documentos como o Estatuto da Cidade e a própria Constituição Federal auxiliam na 

emancipação dos gestores e precisam ser assimilados com repercussão direta no 

planejamento urbano. Nesse sentido, fazem parte da pauta do futuro governo: 

 

 

 Universalizar o acesso com qualificação dos serviços de saneamento básico (água 

potável, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana). Acesso 

significa a disponibilidade da infraestrutura do serviço; oferta de serviço de 

qualidade e ininterrupto; tarifas e taxas compatíveis com a condição econômica 

dos usuários. 

 Gestão participativa desses serviços com mecanismos de planejamento e controle 

que garantam a inserção da sociedade. Plano Municipal de Saneamento Básico 

elaborado de forma democrática; realização de Conferências e Fóruns que 

possibilitem o debate; e definição de diretrizes e prioridades de investimentos do 

setor. 

 Propor formas consorciadas para a execução dos serviços, ou de partes deles, com 

outros municípios. Aterros sanitários; sistemas de tratamento de água ou esgoto; 

sistemas de garantia de fontes de abastecimento; são alguns exemplos. 

 Implantar programas de coleta seletiva associada à geração de renda para 

catadores autônomos ou cooperativas e associações. 

 Implantar programa de educação ambiental que objetive a redução dos resíduos, 

seja pelo gerador como pelo consumidor. 

 Implantar programa que incentive a compostagem dos resíduos úmidos, seja pelo 

gerador, seja pelo órgão gestor. 
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 Na política de ordenamento territorial, elaborar os instrumentos de planejamento 

e gestão de forma participativa, com a representação de diferentes setores. 

 Implantar política habitacional que seja inclusiva espacialmente na cidade e que utilize 

formas de construção de moradias com métodos também inclusivos. 

 Os espaços das vias públicas devem ser destinados com ênfase para o 

transporte público. A inversão de prioridade quanto aos usos de tráfego é primordial. 

As faixas de rolamento devem ser destinadas, em sua maioria, aos veículos de 

transporte coletivo e de massa.  

O aquecimento global, pauta da ONU, é hoje o fenômeno que melhor denuncia a 

problemática ecológica que, há mais de cinquenta anos, vem se impondo como 

questão principal nas esferas ambiental, social, política, econômica e cultural. 

Para o meio ambiente, as políticas, os programas e as ações possíveis no nível 

municipal deverão ser implementadas ou aprimoradas: 

 Programa de conservação de solo como prevenção a perda de solo e vegetação. 

 Programa de reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente (matas 

ciliares) no âmbito do planejamento de bacias hidrográficas. 

 Instituir ou aderir a programas estaduais ou federais existentes sobre o uso de 

recursos hídricos com conceitos de poluente pagador e de pagamento por serviços 

ambientais. 

 Incrementar a arborização urbana e de parques urbanos. 

  Considerar os rios como integrantes dos ecossistemas urbanos. Avaliar propostas 

de preservação da fluidez dos rios e sua capacidade de escoamento por meio da 

revitalização e renaturalização, com destaque para ações baseadas em corte de 

fontes pontuais de poluição; recuperação dos aspectos morfológicos dos rios; 

recuperação de mata ciliar e reconstituição do conjunto de seres vivos aquáticos. 

Embora, no Brasil, essa seja, ainda, uma prática pouco utilizada, há exemplos 

significativos em outros países, como os rios Tâmisa e Sena, na Europa. 

 

O debate sobre os modelos de abastecimento de água em municípios tem se 

tornado relevante, à medida que as questões ambientais acentuam possibilidades de 

escassez. Poluição, uso inadequado das fontes de abastecimento, precariedade dos 
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sistemas de esgotamento sanitário e desperdício por utilização de equipamentos 

sucateados e obsoletos, ou mesmo devido aos acessos clandestinos, são temáticas 

antigas e serão revisitadas pro-ativamente pelo futuro novo governo de Ribeirão 

Preto. 

No caso do Aquífero Guarani, a importância desse recurso natural se justifica 

por ser uma formação geológica subterrânea que atua como um reservatório de 

armazenamento da água da chuva filtrada no subsolo. A proteção desse deve tomar 

lugar expressivo no governo. No Brasil, 48% do território é coberto pelos 27 aquíferos 

existentes. Em algumas cidades, como é o caso de Ribeirão Preto, a fonte de 

abastecimento é exclusivamente de água originária dessa formação. 

Para atuar em defesa desse significativo recurso natural é possível apresentar 

propostas como de legislação própria para a preservação das fontes e pontos de 

recarga do aquífero, com ênfase no combate à exploração imobiliária no entorno das 

fontes de recarga, o controle qualitativo do uso e até mesmo a adoção de propostas 

educativas para permitir que a população entenda o valor desses lençóis freáticos. 

 

7 - Habitação Social 

 

As prefeituras têm papel especial na identificação dos vários problemas que 

constituem aspectos da habitação social. Saber exatamente quantas pessoas residem 

em locais inadequados e insalubres; quem reside em casas alugadas; saber aquelas 

que possuem recurso (financeiro ou mão de obra para atuar em regime de parceria ou 

mutirão) para investir, serão tarefas assumidas pelo governo.  

As várias políticas que constituem um programa habitacional, requerem 

financiamentos do estado e da União. Entretanto, alternativas podem ser articuladas, 

ou ações coordenadas no modelo de mutirão a partir de lotes urbanizados; 

requalificação das comunidades de moradias precárias; e revisões fundiárias de bairros 

irregulares que não recebem os benefícios dos serviços públicos. 
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8 – Juventude 

Compreender as singularidades e as peculiaridades das juventudes e garantir 

plenos direitos e oportunidades a esta geração são fatores primordiais deste governo. 

Esta perspectiva norteará a concepção e implantação de políticas públicas de 

juventude de forma mais consistente e emergencial, já que os jovens são 

normalmente os mais atingidos pelas transformações no universo do trabalho 

gravemente aumentado no período da pandemia. Neste contexto, faz se necessário a 

criação de mecanismos de combate e enfrentamento ao quadro de exclusão, o 

fortalecimento do Conselho da Juventude e a implantação de mecanismos de escutas 

e discussão transversal sobre o tema. Compreendemos a necessidade de um novo 

olhar sobre as políticas publicas para a juventude, empoderando os jovens de seus 

direitos e tornando-os, de fato, protagonistas do desenvolvimento social, desta forma, 

propomos como primeiras ações; 

A) Mapeamento dos territórios com a identificação das demandas dos jovens e das 

potencialidades existentes na localidade para que os jovens tenham acesso aos 

seus direitos; 

B) Mapeamento dos atuais programas e projetos desenvolvidos pelo Poder Público 

Municipal diretamente ou em parceria com a Sociedade Civil; analisar e readequar 

as ações com vistas à racionalidade e potencialização dos recursos financeiros; 

C) Criação de um banco de dados sobre as ações que se desenvolvem na localidade, 

voltadas para jovens, assim como estruturá-la como um serviço para o público;  

D) Desenvolver ações locais que respondam especificamente a uma demanda dos 

jovens do território ainda não atendida; 

E) Criação de um Comitê com representantes indicados por cada Secretaria – 

principalmente Saúde, Educação, Esportes, Cultura, Assistência Social – para a 

implantação de programas transversais de politicas públicas para a juventude; 

F) Estruturar uma rede de gestores públicos e atores sociais significativos do território 

que apoiem o acesso às políticas e a construção de um mapa para a emancipação. 

G) Revitalizar institucionalmente e potencializar a Fundação Municipal de Educação 

Para o Trabalho – FUNDET, de forma a centralizar as ações de Políticas Públicas 
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Para a Juventude considerando o caráter dinâmico do tema, que se constitui na 

interação com os jovens e que se propõe a contribuir para a contínua 

transformação do território na direção do atendimento aos seus direitos. 

H) Criar a Unidade Itinerante para o desenvolvimento das demandas apontadas na 

fase de mapeamento; 

I) Garantir o acesso dos jovens aos serviços e ações públicas que os apoiem nas suas 

trajetórias, de inclusão, autonomia e participação. 

J) Criação do Núcleo Permanente de Trabalho Interdisciplinar formado por Jovens, 

Poder Público Municipal, Instituições de Ensino, Sociedade Civil, Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar com o foco no 

monitoramento, análise e proposição de ações no combate a violência contra 

jovens. 

K) Criação de Políticas interdisciplinares de Inclusão nos eixos: 

 geração de renda e trabalho digno 

 educação do campo com atenção específica aos jovens moradores nos 

assentamentos rurais. 

 Esporte, cultura, lazer e saúde 

 Moradia e segurança; 

 Educação socioemocional e financeira; 

 Diversidade 

 

9 – Esporte 

Esporte e lazer são direitos fundamentais de cada cidadão que garantem seu 

desenvolvimento social. O Esporte e a atividade física têm o importante papel de 

proporcionar inúmeros benefícios                           transformação   notório, 

principalmente quando analisados os indicadores que promovem a inclusão social, os 

benefícios   saúde e a educação. É, portanto, objetivo desse governo criar condições e 

melhorias para uma efetiva e eficiente gestão esportiva de Ribeirão Preto, projetos 

com diretrizes que otimizem mudanças pertinentes e permanentes para a 

continuidade do Esporte.  Essas ações devem ser integradas entre Secretaria de 

Esportes, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e Assistência Social, respeitando 
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a pluralidade de cada pasta. O esporte ainda pode ser festa, congraçamento, 

superação de limites, desenvolvimento, educação, aprimoramento, aprendizagem de 

regras e técnica, convívio. 

Pode viabilizar a liberdade, as conquistas, a beleza, a solidariedade, a inclusão e a 

universalização. É, sem dúvida, um meio riquíssimo de inclusão social, de 

oportunidades múltiplas                                                  

linguagem da cultura corporal que pode interagir na vida das comunidades e promover 

vivências de relações ricas e solidárias. Com base em diagnostico de evidências 

pretende se; 

  Melhorar a arrecadação através de várias ações, subsídios para acrescentar ao 

repasse do executivo, com a participação fundamental da iniciativa privada e 

administração, exclusiva, do caixa pelo Fundo Municipal de Esportes.  

 Recuperar os espaços esportivos existentes (parceria publico/privado). 

Implementar e incrementar ações modernas e eficientes de utilização dessas áreas  

 Adoção de uma metodologia de continuidade no esporte, onde possa ser 

executado um trabalho com um objetivo final (iniciação, formação, aprimoramento 

e competição), envolvendo a participação de outras Secretarias.  

 Fortalecimento e amplitude de participação do Conselho Municipal de Esportes 

 

10. Saúde Animal 

 

O poder público tem papel essencial para reverter o cenário de abandono da 

causa animal em Ribeirão Preto. Hoje, milhares de animais são simplesmente 

abandonados nos logradouros públicos, vindo a constituir um grave problema de 

saúde pública, só amenizado com ações de voluntários e organizações de proteção dos 

animais, que não contam com o devido apoio da Prefeitura. Campanhas maciças e 

periódicas de castração devem ser implantadas. O Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) chegou a ficar quase um ano sem realizar campanhas de castração pela ausência 

de médico veterinário. Apenas os animais que eram abrigados no canil da CCZ 

passavam pelo procedimento, o que prejudica ainda mais o controle da população de 
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cães e gatos. Além disso, é proposta deste governo garantir parceria com as 

organizações que já trabalham com políticas voltadas para a proteção da vida animal, 

além de universidades através do curso de veterinária. Durante esse período de 

pandemia, muitas pessoas recorreram a adoção de animais para combater os efeitos 

colaterais do isolamento necessário. Dar atenção para quem dá apoio a milhares de 

famílias é compromisso deste governo. 

 

Considerações finais 

 

Vivemos um tempo de grandes provocações que nos exige concentração, 

alinhamento, responsabilidade e ação.  A reunião dessas posturas deve ser a marca 

registrada de um gestor público moderno, voltado a prestar serviços à população 

objetivando a retomada dos trilhos do desenvolvimento, com vistas à construção de 

uma cidade mais humana, criativa, sustentável e que se espelhe nos principais 

modelos de sucesso em todo o mundo.  Temos um Plano de Governo construído a 

muitas mãos, mãos experientes nos mais diferentes segmentos da gestão pública e 

participativa, por isso ele deverá ser executado de maneira gradativa e responsável 

para que exerça o papel da prestação dos serviços de excelência à nossa população 

sem perder o foco do equilíbrio das contas públicas.  É tempo de propor trabalho,  

muito trabalho e lutar por essa eleição é acreditar no horizonte brilhante que espera 

por Ribeirão Preto. 
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