
Endireita Ribeirão 

 1 

Ribeirão Preto, 25 de setembro de 2020. 

 

 

 

REF.: Diretrizes Gerais de Plano de Governo do Candidato do PMN à Prefeitura 

Muncipal de Ribeirão Preto, SP, denominado “Endireita Ribeirão”. 

 

 

 

Prezados Cidadãos Ribeirãopretenos; 

 

O momento político e social do País enaltece os princípios que tem como base a modelo 

familiar como unidade fundamental e formadora da sociedade, afastando de ideologias, 

que segregam e dividem a sociedade, bem como, daquelas que denigram o caráter do 

Ser Humano. 

A percepção moral passa por todos os cidadãos, indiferente às diferenças, fazendo com 

que respondamos a um código ético que fortalece a Federação, composto por diversos 

Estados-Membros que se unem para formar uma unidade. 

A União se apresenta como Estado Unitário e Soberano, formado por Estados-Membros, 

representados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, que gozam de autonomia 

política e administrativa, contudo, não gozam de soberania. 

 

A maioria do eleitorado ribeirão-pretano tem entre 45 e 59 anos. 

São 109.403 pessoas, 24,68% do total. Depois vêm as pessoas 

com idades entre 35 e 44 anos (90.193, representam 20,35% do 

total). A quantidade de menores de 18 anos com título de eleitor 

ainda é baixa na cidade: são 530 com 16 anos (0,12%) e mais 

1.928 com 17 anos (0,43%), um total de 2.458. Apesar de tímido, o 

número é 14,2% superior aos 2.152 de 2014, ou 306 a mais. 

Fonte IBGE. 

 

A autonomia política e administrativa dos Estados e Municípios são ferramentas para o 

desenvolvimento personalizado das regiões brasileiras. Governadores e Prefeitos, com 

responsabilidade, devem administrar seus territórios de maneira a potencializar os 

recursos para o bem da coletividade, de forma a assistir a criação de leis e políticas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_nuclear
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públicas mais adequadas à cultura e aos hábitos locais, o que torna a administração 

pública mais eficiente. 

 

Nosso Projeto de Governo parte da necessidade de retomar a função primordial do Poder 

Público: cuidar dos serviços essenciais à qualidade de vida do cidadão e fomentar a 

iniciativa privada como geradora de trabalho, emprego e renda. 

 

A partir da constituição brasileira de 1934, o cargo de prefeito 

passou a ser o único, em todo o Brasil, ao qual estão atribuídas as 

funções de chefe do poder executivo do governo local, em simetria 

aos chefes dos executivos da União e do Estado, portanto, em 

forma monocrática. 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição; 

 

Nossa Administração será voltada às pessoas e às famílias, com vocação para atender o 

cidadão, nosso objetivo principal;  

Cuidar da cidade e dos equipamentos públicos como forma de alcançar a todos os 

cidadãos de forma igualitária e sem segregação. 

Afinal, a cidade de Ribeirão Preto pertence aos seus moradores que de diferentes formas 

“investem” para o seu desenvolvimento. 

Ribeirão Preto continuará a ser o reconhecido polo de desenvolvimento e inovação. 

Setores consolidados como Agronegócio, Educação e Serviços de Saúde terão a grata 

companhia de inovadoras áreas como Informática e Biotecnologia, garantindo a geração 

de Trabalho, Emprego e Renda, bem como, o Desenvolvimento Sustentável, 

imprescindível para os desafios do Século XXI. 

Assim, algumas ações devem ser ressaltadas. 
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LASER & CULTURA: 

ESPAÇOS URBANOS ABERTOS: A revitalização de parques, jardins, praças, e a 

abertura para a visitação do público e uso ordenado por artistas. 

CASA CULTURAL: Resgatar a forçar a tradição cultural local, fomentando a 

reorganização dos teatros e casas culturais, bem como, incentivar a criação de 

espetáculos e consursos que façam florecer a criatividade do cidadão. 

PISTAS DE ESPORTE: Incentivar modalidades esportivas diversificadas para jovens e 

adolecentes, como skate. 

ESPAÇO SAÚDE: Incentivar e promover atividades de convivência para a Melhor Idade, 

como Yoga, Caminhada, Ginástica. 

ESPAÇO ANIMAL: Integração de atividades didáticas do ensino público com educação 

ambiental (Zoológico/Cava do Bosque/Parques). 

 

TURISMO: 

POLO BUSINESS: Estabelecer um Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo de 

Negócio. 

 

ECONOMIA: 

COOPERATIVISMO: O cooperativismo como forma de melhorar o desempenho e a renda 

dos agricultores familiares, pequenos produtores rurais, bem como, 

microempreendedores individuais. 

VEM PRA CÁ: A iniciativa privada, principalmente empresas de pequeno e médio porte, 

encontrarão ambiente propício para se instalarem em nossa cidade gerando 

oportunidades de trabalho e emprego. 

EMPREENDA: Ambiente propício para formatação e desenvolvimento de startups (USP, 

UNAERP, MOURA LACERDA, UNIP) com oportunidade para inovarem em parceria com 

o Poder Público e Privado, e assim, promover ações de visibilidade para as tecnologias 

desenvolvidas. 

 

EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL: Fortalecer o ensino fundamental e a integração com o núcleo 

familiar do aluno. 
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MERENDA ESCOLAR: Fortalecer o acesso diário a itens alimentícios oriundos da 

produção agrícola familiar ou de pequenos produtores local. 

JOVEM EMPREENDEDOR: Estimular metodologias educacionais que potencializam o 

empreendedorismo entre jovens e adolescentes, principalmente integrados à experiência 

de profissionais da Melhor Idade. 

 

SAÚDE: 

PROGRAMA FITOTERÁPICO: Implantação de laboratório e farmácia fitoterápica para 

atendimento médico ao cidadão. 

ATENDIMENTO CERTO: Implantação de sistema “online” de agendamento de consultas. 

 

MEIO AMBIENTE: 

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (Superfíciais e Subterrâneos): Implantação de 

sistemas de monitoramento de enchentes, bem como, de sistema de monitoramento e 

controle de efluentes e contaminantes. 

SERVIÇOS AMBIENTAIS: Estabelecer comissão para avaliar os serviços ecossitêmicos e 

formas de implantação, visando à qualidade de vida e o bem estar da sociedade. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: Estabelecer o processo de licencimento integrado a 

instrumentos de ordenamento territorial com o objetivo de racionalizar o processo. 

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: 

 Segregação na Fonte e Coleta Seletiva e/ou Diferenciada: Implantar políticas de 

incentivo a segregação dos resíduos na fonte geradora. 

 Cooperativismo e Agentes Ambientais: Fortalecer o trabalho de cooperativas de 

recicladores e o reconhecimento dos agentes ambientais. 

 Tratamento e Destinação Final Adequada: Implantar políticas e incentivar 

processos descentralizados e regionalizados de tratamento de resíduos sólidos. 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS: 

 Frota Pública: Implementar tecnologias de redução de emissões de gases de efeito 

estufa. 

 Transporte Urbano: Implementar tecnologias de redução de emissões de gases de 

efeito estufa. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 
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 Lâmpadas Econômicas: Substituir por lâmpadas mais econômicas a iluminação de 

prédios públicos. 

 Cogeração: Avaliar a implantação de unidade(s) de cogeração de energia a partir 

de resíduos (Waste to Energy). 

 

TRÂNSITO & TRANSPORTE: 

TRANSPORTE PÚBLICO: Modernização da frota de transporte público adequando a 

novas tecnologias. 

 

ADMINISTRAÇÃO: 

SECRETARIAS: Em conjunto com a Câmara de Vereadores, valorizar o funcionalismo 

público, dando prioridade aos funcionários de carreira para os cargos da administração 

pública em todos os setores da Prefeitura. 

 

 

Assim, pretendemos realizar um governo com: 

 LEGALIDADE (cumprimento da lei); 
 IMPESSOALIDADE (tratamento igualitário); 
 MORALIDADE (princípios éticos estabelecidos por lei); 
 PUBLICIDADE  (a prestação de contas à população); 
 EFICIÊNCIA (boa gestão dos recursos e serviços públicos); 

 

É o mínimo diante da CONFIANÇA que a POPULAÇÂO nos oferece. 

 

 

__________________________  ___________________________ 
Gérsio Baptista 

Prefeito 
  

Vice Prefeito 
 


