
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proposta de Governo: 2017 – 2020 
 

Candidato a prefeito: Kiko – Vice: Gabriel 



Proposta de Governo: 2017 – 2020 - Kiko 
 
 

Índice 
 

 

1. Apresentação ............................................................................................................ 3 
 

2. Sumário das propostas de governo .......................................................................... 4 
 

2.1. Saúde - Recuperando o tempo perdido .............................................................. 4 
 

2.2. Infraestrutura – Serviços urbanos, saneamento básico e meio ambiente. .......... 5 
 

2.3. Segurança – Ordem pública e proteção aos munícipes e visitantes ................... 6 
 

2.4. Educação – O futuro começa pelas crianças ...................................................... 7 
 

2.5. Cultura................................................................................................................ 8 
 

2.6. Assistência social ............................................................................................... 8 
 

2.7. Desenvolvimento econômico, turismo, trabalho e renda ..................................... 9 
 

2.8. Modernização da gestão pública ...................................................................... 10 
 

2.9. Esporte, lazer e juventude ................................................................................ 11 
 

2.10. Meio ambiente ................................................................................................ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 



Proposta de Governo: 2017 – 2020 - Kiko 
 
 

1. Apresentação 

 

Este Plano de Governo apresenta as principais propostas do candidato Kiko 
 

– Adler Alfredo Jardim Teixeira para a administração municipal no período 

2017-2020. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir de 

ideias e reflexões vindas, diretamente da população, por meio de uma coleta 

de sugestões, fornecidas via WhatsApp, Facebook, telefone e manuscritos, 

denominada Agenda 40. Além das propostas e projetos advindos da população 

ribeirão-pirense, este plano de governo conta também com a experiência 

adquirida pelo candidato ao longo dos oito anos em que exerceu o cargo de 

Prefeito na cidade vizinha de Rio Grande da Serra. Nesse período o candidato 

implementou um novo Modelo de Gestão na administração municipal, 

propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos para a 

população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de atuação 

do Governo. O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de 

planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado 

sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitou a 

coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções 

para a cidade nos médios e longos prazos, soluções que levaram a cidade 

vizinha a atingir um posicionamento compatível com a sua importância na 

região e no Estado. 
 
O Plano de Governo aqui delineado representa a continuidade deste modelo de 

gestão de alto desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 

idealismo do pré-candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma 

administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e 

conhecedora das necessidades dos munícipes de Ribeirão Pires. Adler Alfredo 

Jardim Teixeira (KIKO) se orgulha do trabalho realizado em suas duas gestões 

na cidade vizinha de Rio Grande da Serra, marcadas pela presença constante 

do Prefeito junto à população, e se compromete a liderar, com ainda mais 

motivação e empenho, a desafiadora missão de reerguer e retomar o 

desenvolvimento de Ribeirão Pires. 
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2. Sumário das propostas de governo 
 
 

 

2.1. Saúde - Recuperando o tempo perdido 
 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS 
 

 Humanização no atendimento prestado.

 Ampliação do horário de atendimento em todas as unidades da rede.

 Maior agilidade na coleta de exames e na entrega dos resultados.
 Inclusão de um médico-chefe responsável por cada UBS, além dos 

médicos atendentes;
 Estruturação do Programa Saúde da Família com implantação em todas 

as UBS visando atender principalmente os bairros mais afastados.
 

MEDICAMENTOS 
 

 Fornecimento e abastecimento de medicação nas farmácias das UBS.

 Entrega de medicamento de uso contínuo em casa.
 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 

 

 Remodelação do atendimento das urgências e emergências visando 
rapidez e agilidade no acolhimento do paciente;

 Criação de Plantão Administrativo 24 horas por dia, todos os dias da 
semana.

 Reativação do posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU em Ribeirão Pires, na UPA.

 

 

CENTROS DE APOIO PSICOSOCIAIS – CAPS 

 

 Reforma e revitalização dos Centros de Apoio Psicossociais existentes, 
dando melhores condições de acolhimento e tratamento.

 

MATERNIDADE SÃO LUCAS 
 

 Reativação da maternidade de forma total, nos sete dias da semana.
 Criação do Centro de Atendimento à saúde da Mulher e a Infância na 

Maternidade, atendendo a mulher fora de ambientes infectocontagiosos.
 

 

HOSPITAL MUNICIPAL 

 

 Retomada e finalização das obras do Hospital Municipal no Bairro Santa 
Luzia, atrás da UPA.
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2.2. Infraestrutura – Serviços urbanos, saneamento básico e meio 
ambiente. 

 

VIÁRIO PÚBLICO 

 

 Padronização das calçadas na região central da cidade e se possível 
nos demais bairros;

 Recapeamento das vias principais em situação crítica;

 Operação tapa-buraco com linha telefônica exclusiva para isso;
 Proporcionar um incentivo aos moradores que realizarem a conservação 

de suas calçadas;
 Promover calçamentos em vias de terra.

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 Manutenção da rede de iluminação pública com linha telefônica 
exclusiva e 24h por dia para reparos;

 Substituição, ampliação e modernização da rede de iluminação pública, 
bem como, implantação de iluminação LED;

 Instalação de iluminação pública em todas as vielas, escadarias, praças 
e parques da cidade.

 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

 Limpeza das margens dos córregos e dos rios da cidade e, quando 
possível, alargamento dos mesmos no sentido de evitar enchentes;

 Expansão da rede de coleta de esgoto em toda a cidade;
 Atuação junto à SABESP para cumprimento do prazo de universalização 

da coleta e tratamento do esgoto até 2018.
 

LIMPEZA URBANA 

 

 Mutirão de limpeza, capinagem, rastelagem e caiação de guias nos 
bairros de forma permanente;

 Equipe exclusiva de manutenção e limpeza urbana para pontos 
turísticos, praças e parques;

 Limpeza periódica de bueiros e bocas de lobo;
 Implantação do programa “Adote uma Praça”, em parceria com 

empresas e comércios da cidade;
 Instalação de lixeiras subterrâneas na cidade.

 

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 
 

 Sincronização semafórica e instalação de semáforos inteligentes;
 Estudo de vias, impactos no trânsito e rearranjo, se necessário, do 

sentido de vias;
 Planejamento de vagas de estacionamento em regiões de alta 

densidade de comércio;
 Adequação e substituição das lombadas existentes por lombofaixas 

(lombada em nível);
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2.3. Segurança – Ordem pública e proteção aos munícipes e visitantes 

 

EFETIVO 
 

 Aumento do efetivo da Guarda Municipal com análise de vocação;

 Oferta de cursos de capacitação, reciclagem e aprimoramento técnico.
 

FROTA E EQUIPAMENTOS 
 

 Aquisição de novas viaturas: automóveis, motocicletas e vans;

 Aquisição de novo e moderno armamento e equipamentos;
 

VIDEOMONITORAMENTO 

 

 Instalação de câmeras de videomonitoramento espalhadas em pontos 
estratégicos da cidade, inclusive nos bairros mais distantes;

 Instalação de equipamento nas entradas e saídas da cidade que 
identifiquem veículos roubados e furtados.

 

CENTRAL INTEGRADA DE SEGURANÇA 

 

 Implantação de uma central de integração entre a Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Polícia Civil, integrando as ações de combate ao crime;

 Implantação de uma central de inteligência e tecnologia, captando 
informações por imagens de câmeras de identificação as entradas e 
saída de veículos, videomonitoramento de bairros e dos prédios 
públicos.

 Implantação de um número telefônico com disque denúncia municipal.
 

BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
 

 Criação de novas bases da Guarda Civil Municipal nos bairros, 4a 
Divisão, Ouro Fino e Jardim Caçula;

 Criação de bases móveis da Guarda Municipal que serão alocadas de 
acordo com a necessidade e os índices de criminalidade.

 

DELEGACIA ELETRÔNICA 

 

 As bases fixas e móveis das Guardas Civis Municipais estarão aptas a 
realizar o Boletim de Ocorrência eletrônico, usando a plataforma já 
existente e atendendo a população vítima da criminalidade;

 Fazer gestões junto ao Governo Estadual para implantação da 
Delegacia da Mulher.
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2.4. Educação – O futuro começa pelas crianças 

 

VAGAS 

 
 Criação de novas vagas em creches, com a construção de novas 

unidades e por meio de convênio com entidades civis;
 Desenvolver um programa eficiente e abrangente de alfabetização de 

adultos.
 

CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES 

 

 Promover a formação continuada de professores, englobando as 
dimensões pedagógicas e administrativas;

 Treinar e capacitar os professores para, efetivamente, atender as 
crianças com necessidades especiais incluídas nas salas de aulas da 
rede municipal;

 Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares 
municipais para o desenvolvimento da educação.

 

METAS E POSSIBILIDADES 

 

 Obter melhoras no conceito das escolas municipais no IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica);

 Remodelar a rede municipal de ensino de forma a atender maior número 
de alunos matriculados em tempo integral na rede municipal.

 

REESTRUTURAÇÃO 

 

 Instalação de laboratórios de informática nas escolas da rede municipal, 
com foco no desenvolvimento permanente dos alunos na tecnologia da 
informação e na ciência da computação;

 Implantação de um programa de efetiva inclusão de alunos com 
necessidades especiais nas escolas da rede municipal, com capacitação 
de professores e contratação de auxiliares especializados;

 Melhoria do cardápio da merenda escolar visando uma readequação 
nutricional;

 Criação do programa "Educação Alimentar nas Escolas", propondo 
estratégias de promoção à alimentação saudável dirigida aos 
estudantes, professores, manipuladores de alimentos e família de 
escolares;

 Valorização dos profissionais da educação.
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2.5. Cultura 

 

 Criar pontos de cultura nas praças da cidade;

 Aprimorar a agenda cultural para o município;

 Aprimorar a escola de música;

 Reforma e modernização do Teatro Municipal Euclides Menato;

 Revitalizar a biblioteca municipal;
 Incentivar ações culturais por meio de eventos, palestras e reuniões de 

sensibilização visando o aprimoramento cultural do munícipe;
 Criar eventos com apelo turístico cultural;

 Criação da feira literária.

2.6. Assistência social 

 

PROGRAMAS DE ATENÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO 

 

 Reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
procurando dar novas oportunidades para o convívio social e familiar, 
por meio de programas sociais e geração de renda;

 Reorganizar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
familiares, em articulação com as demais políticas de inclusão.

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

 

 Reorganizar e ampliar as unidades de Centro de Referência da 
Assistência Social.

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CREAS 

 

 Reorganizar a unidade existente para oferecer um serviço efetivo à 
família e pessoas em situação de risco pessoal e social que tiveram 
seus direitos violados.

 

BOLSA FAMÍLIA 

 

 Garantir a cobertura completa do programa Bolsa Família às famílias de 
baixa renda, com o cumprimento das condicionalidades, fazendo a 
integração das secretarias de saúde, educação e assistência social.

 

ALUGUEL SOCIAL 

 

 Reorganizar e aprimorar o programa aluguel social para famílias vítimas 
de desastres naturais ou moradores de áreas de risco.

 

CENTRO DIA IDOSO 

 

 Criar o Centro Dia Idoso visando evitar o isolamento social, prevenindo 
riscos pessoais e reduzindo o número de internações médicas, bem 
como promover o fortalecimento dos vínculos familiares em 
complementação ao trabalho do Centro de Referência do Idoso - CRI.
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CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALISANTE PROFº. PAULO FREIRE 

 

 Reestruturar e implantar os serviços de convivência e fortalecimentos de 
vínculos, com cursos profissionalizantes, oficinas e palestras inserindo 
os formados no mercado de trabalho.


2.7. Desenvolvimento econômico, turismo, trabalho e renda 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 Articular junto à ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São 
Paulo e a Concessionária do Rodoanel a construção de uma alça de 
acesso em Ribeirão Pires, melhorando a logística da cidade;

 Desburocratizar o procedimento para instalação e ampliação de 
empresas no município;

 Criação de balcão para pequenos empreendedores com orientação 
técnica e diminuição no tempo de resolução dos processos;

 Fomentar as parcerias entre a ACIARP, SEBRAE, SENAI e correlatos, 
com vistas à formalização de convênios em prol do desenvolvimento da 
cidade.

 

TURISMO 

 

 Promover a revitalização dos pontos turísticos, garantindo a 
manutenção, a expansão, a acessibilidade, a segurança e a melhora da 
infraestrutura desses pontos;

 As vias de acesso aos pontos turísticos terão prioridade na manutenção;

 Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos históricos;

 Aperfeiçoar a divulgação do calendário de eventos da cidade;
 Criar uma rede de postos de informações turísticas na cidade, com 

material de divulgação e informações sobre os pontos turísticos e 
principais eventos;

 Organizar um banco de dados com informações sobre produções 
artísticas e culturais, produtores e serviços correlatos;

 Difundir em todos os meios de comunicações midiáticas e por redes 
sociais na internet, os eventos e pontos turísticos da cidade.

 Estimular o interesse empresarial, visando aumentar o setor hoteleiro, 
restaurantes, lanchonetes e bares;

 Promover e estimular a criação de parcerias com agências de turismo, 
no sentido de oferecerem passeios guiados aos pontos turísticos;

 Incentivar os empresários do segmento turístico a investir em 
modalidades de lazer compatíveis com a cidade;

 Criação de um polo gastronômico na região central;
 Promoção de eventos gastronômicos em toda cidade, além do 

tradicional Festival do Chocolate, Festival do Cambuci, Festa do Pilar, 
entre outros;

 Instituição de estimulo ao artesanato local;
 Agenda cultural permanente com vista à fomentação do turismo e da 

divulgação dos talentos Municipais e Regionais;
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 Utilização dos espaços públicos para a promoção de eventos culturais 
diversos, inclusive nos pontos turísticos distantes da região central, no 
sentido de proporcionar ao visitante um lazer e uma interação maior com 
o local visitado.

 

TRABALHO E RENDA 

 

 Reestruturação e modernização do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador – PAT;

 Fomentar os programas “Primeiro Emprego” e “Jovem Aprendiz” em 
convenio com o PAT no Atende Fácil, com cadastro, visando jovens e 
adolescentes;

 Programa de incentivo e apoio a pessoas com necessidades especiais, 
com a criação de um cadastro para facilitar a contratação dos mesmos 
pela prefeitura e empresas privadas;

 Ampliação de cursos profissionalizantes;
 Criação do curso de empreendedorismo visando à orientação a 

pequenos investidores.

2.8. Modernização da gestão pública 

 

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 Criação e extinção de secretarias no sentido de adequar a administração 
pública municipal à dinâmica administrativa do novo governo municipal;

 Remanejamento do quadro de funcionários, de maneira que esses 
exerçam suas atividades de forma prazerosa e eficiente à 
municipalidade;

 Divisão geográfica do município por densidade populacional, sendo que 
cada região será contemplada por um gestor, o qual se reportará 
diretamente ao Prefeito levando as reivindicações da população;

 

 

MODERNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES 

 

 Capacitar permanentemente os servidores municipais, visando a 
excelência no atendimento aos munícipes;

 Implantação de uma Central de Atendimento com número exclusivo para 
aproximar a Prefeitura dos Munícipes;

 Priorizar as questões de caráter metropolitano como forma de 
racionalizar soluções e custos para enfrentar problemas em comum nas 
áreas conurbadas;

 Priorizar o planejamento municipal otimizando os recursos públicos;
 Modernizar a administração municipal utilizando os recursos de 

Tecnologia da Informação e comunicação e adotando técnicas 
modernas de gestão, compatíveis com o conceito de Governo 
Eletrônico.
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RACIONALIZAÇÃO DOS MEIOS DISPONÍVEIS 

 

 Acabar com a burocracia e ineficiência na tramitação dos processos 
administrativos, reduzindo documentos em papel e escalas entre as 
diversas áreas;

 Centralizar a gestão de recursos humanos, no sentido de identificar os 
gargalos entre a demanda e a oferta de pessoal;

 Integrar as secretárias de maneira a aumentar a eficiência na condução 
de trabalhos e programas a serem executados;

 Uma maior integração com outras esferas do governo e o setor privado 
na implementação de projetos.


2.9. Esporte, lazer e juventude 

 

 Aumentar as escolas de esporte;

 Dar apoio técnico ao Esporte de alto rendimento;
 Ampliação das academias ao ar livre, com acompanhamento de 

profissionais de educação física e da saúde, através de convênios com 
universidades e escolas técnicas;

 Implantação de um calendário de eventos esportivos;
 Mapeamento dos trajetos e trilhas a fim de demarcar, quantificar e 

qualificar as rotas;
 Reforma de todos os equipamentos públicos de esporte e lazer;
 Promover o acesso das pessoas com necessidades especiais a 

atividades físicas adaptadas;
 Revitalizar o Parque Milton Marinho (Camping);

 Criação do Parque linear na Av. Prefeito Valdirio Prisco;

 Revitalização do Parque Pérola da Serra;

 Implantar políticas públicas para o jovem;

 Criação da casa da juventude.




2.10. Meio ambiente 

 

 Criação do projeto verde, visando arborizar a cidade;
 Levar a coleta seletiva aos bairros da cidade, com calendário de 

recolhimento dos recicláveis;
 Instalação de ecopontos de coleta seletiva em parceria com a 

cooperativa de reciclagem;
 

Ribeirão Pires, 10 de agosto de 2016. 
 

 

______________________________  ______________________________ 
Gabriel Eid Roncon      Adler Alfredo Jardim Teixeira   
Candidato à Vice Prefeito     Candidato à Prefeito    
RG: 33.301.122-3 – CPF: 332.468.888-41 RG: 19.417.194-2 – CPF: 171.483.398-47 
Título de Eleitor: 358931870183   Título de Eleitor: 202110080175  
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