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Compromisso com uma cidade mais justa, 
fraterna, bonita, organizada, desenvolvida e 
participativa

Nos últimos anos, Ribeirão Pires tem sido governada por um projeto que não leva 
em conta a essência de uma cidade: as pessoas que nela vivem. Indignados com 
a falta de compromisso com a população, queremos construir um novo jeito de 

administrar o município, com a participação de todos os cidadãos e cidadãs na condução 
dos rumos da administração municipal.

Com essa premissa, construimos o nosso Programa de Governo Participativo que 
elencou 408 propostas em 30 distintas áreas do poder público local, dialogando com 
a população dos bairros e com setores da sociedade civil que almejam desenvolver 
políticas públicas de qualidade em Ribeirão Pires. Nesses encontros foram apontados 
os principais problemas da cidade e elencadas propostas para suas soluções.

Do mesmo modo que foi construído esse Programa de Governo, também assumo o 
compromisso de implantá-lo, de forma participativa, nos quatro anos que se seguirão 
em meu mandato. Será um marco para a cidade, uma mudança de paradigma que 
assumo com você, eleitor e eleitora.

A Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente sabe que com vontade política é possível 
construir uma cidade com serviços eficientes e qualidade de vida. Em meu governo, ao 
lado da vice-prefeita Jacque Cipriany, trabalharemos dando especial atenção aos 
bairros e aos que mais necessitam.

Vamos cuidar da saúde, da educação, das políticas para as mulheres , para a juventude, 
para os  idosos e deficientes. Vamos investir no desenvolvimento da cidade, no turismo, 
na cultura, no esporte e lazer, em um transporte eficiente e na inovação e na preservação 
do meio ambiente. Queremos, com sua participação, construir uma cidade planejada, 
bonita, acessível e organizada. Conto com seu apoio.

Um grande abraço.

Prof. Felipe Magalhães

Prefeito 13





Votar num candidato é escolher o que 
queremos para nós, nossa cidade e nosso país

Neste momento histórico em que atravessamos uma grande crise 
na área da saúde pública, mas com refl exos importantes nas 

áreas econômica e social, é essencial que as pessoas entendam a 
diferença fundamental entre a nossa proposta polí  ca e a dos demais 
candidatos. Ou seja, como organizar a sociedade e até onde deve ir a 
ação do Estado. Os liberais, os neoliberais, sejam nacionalistas ou não, 
sejam mais ou sejam menos defensores da diversidade, não importa, 
todos defendem que o Estado só deve atuar nas grandes áreas da 
economia, na defesa nacional etc., e que o resto é resolvido pela “mão 
invisível do Mercado”. Nós não pensamos assim; nós entendemos que 
a condição humana exige um patamar de dignidade e qualidade de 
vida que deve ser equalizado. Isto quer dizer que todas as pessoas têm 
direitos fundamentais e que é dever do Estado garan  -los. Educação 
de qualidade, com acesso a todos os níveis de ensino, saúde a todos 
aqueles que necessitam de atendimento, moradia, saneamento básico,  
trabalho decente, transporte, cultura, esporte, lazer, dentre outros.

A situação que estamos vivendo no país hoje com a pandemia de 
COVID-19 demonstra claramente o que acabamos de afi rmar, a 
necessidade do SUS, o papel fundamental do Estado para garan  r 
atendimento a todos, o inves  mento para compra de testes, pesquisa 
para produzir a vacina, ajuda emergencial para aqueles que não podem 
trabalhar etc.

Iniciando a conversa
Apresentação
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Entendemos também que a forma como o Brasil foi colonizado e se desenvolveu produziu uma grande 
parcela da população que não tem acesso aos direitos básicos. Por isso, a ação do Estado deve ser no 
sen  do de criar as condições para que todos e todas sejam efe  vamente cidadãos e cidadãs. Defendemos 
que o Estado deve ser forte, para garan  r condições essenciais para diminuir a desigualdade histórica 
presente na sociedade brasileira.

O compromisso da coligação que reúne os par  dos PT e PSOL de Ribeirão Pires, que denomiaremos neste 
documento Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente é garan  r a ampliação da qualidade e do alcance das 
polí  cas sociais que atendam toda a diversidade dos cidadãos e cidadãs do município.

As propostas do Programa de Governo 
No Programa de Governo par  mos do estabelecimento de eixos que se integram, se ar  culam e organizam 
todas as polí  cas públicas setoriais que uma cidade pode conter, quais sejam: Eixo 1 Gestão Democrá  ca, 
Par  cipa  va, Transparente e Efi ciente; Eixo 2 Qualidade do Ambiente; Eixo 3 Garan  a de Direitos e Eixo 4  
Desenvolvimento Sustentável Gerando Emprego e Renda.

Princípios do Programa de Governo 
No exercício da gestão pública, consideramos relevantes dois valores: a Par  cipação Cidadã e a Equidade, 
valores esses que estarão presentes em todos os momentos como princípios de nossa atuação à frente do 
Governo Municipal.   

Participação 
É consenso que um país democrá  co é aquele em que as pessoas têm a liberdade de escolher seus 
representantes, tanto para o Poder Execu  vo quanto para o Legisla  vo. Depois, analisando a atuação dos 
eleitos, o cidadão pode mudar suas escolhas no próximo pleito. É a chamada democracia representa  va, 
da qual o PT par  cipa desde sua fundação.

No entanto, entendemos que é necessário avançar, o que signifi ca abrir espaços para a democracia direta, 
par  cipa  va, em que os cidadãos e cidadãs possam atuar nos processos de planejamento da cidade, nas 
defi nições das polí  cas públicas e na aplicação do orçamento público.

Neste momento em que o país está correndo o risco de retroceder nos avanços democrá  cos, é 
fundamental recuperar a par  cipação a  va da população. Essas inicia  vas de par  cipação cidadã 
enfrentaram resistência de setores conservadores, acostumados a tomar decisões sem ouvir e dar voz a 
quem u  liza os serviços públicos e depende destes para ter acesso a direitos. 

Mas é importante reconhecer que a existência de canais de par  cipação mudou o funcionamento da 
gestão pública no Brasil, possibilitando melhores soluções para os problemas da população. Mesmo o 
governo tendo capacidade e acúmulo técnicos e polí  cos para formular as polí  cas públicas, a elaboração 
terá maior legi  midade se incorporar a sociedade no processo, graças ao diálogo permanente sobre sua 
realidade e à visibilidade conferida aos diferentes interesses em disputa. 

Assim, afi rmamos que o compromisso da coligação Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente 
é reconstruir os espaços de par  cipação dos cidadãos e cidadãs, de modo que todos tenham voz nas 
decisões de uma cidade que constrói seu futuro com todos os envolvidos.
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Equidade
O termo equidade é normalmente u  lizado como sinônimo de igualdade. Ou seja, nos remete ao fato de 
que a igualdade deve ser garan  da a todas as pessoas. Isto é um equívoco, pois na prá  ca, equidade não 
é sinônimo de igualdade.

Num país tão desigual como o Brasil, infelizmente nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, 
seja por questões sociais, culturais ou econômicas e por isso, não é possível tratá-las todas da mesma 
maneira. É preciso garan  r que as diferenças possam ser manifestadas e que toda esta diversidade seja 
respeitada sem nenhuma forma de discriminação ou preconceito.

Assim, defendemos que cabe ao Estado criar as condições de equidade, oferecendo oportunidades 
diferenciadas e apoio aos que mais precisam, a fi m de que tenham seus direitos verdadeiramente 
garan  dos. Não basta ter igualdade formal de direitos, é preciso Equidade.

Então, se por princípio as pessoas são diferentes e manifestam essas diferenças de várias maneiras, é 
necessário que elas sejam consideradas a par  r do respeito a essa diversidade. A garan  a desse direito 
depende prioritariamente da atuação do Estado dando mais aos que  veram historicamente menos, e 
assim, diminuindo a desigualdade em nossa sociedade.

Portanto, não basta oferecer as mesmas oportunidades a todos. É necessário garan  r as mesmas condições 
de acesso a essas oportunidades.

Assumimos, no Programa de Governo que apresentamos à sociedade, o compromisso de levar o conceito 
de equidade para todas as temá  cas e ações de governo com o obje  vo de combater as desigualdades 
fortalecendo nossa democracia.
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Administração Pública com gestão democrá  ca é aquela em que o 
poder de decisão e de execução é repar  do com o conjunto da 

sociedade, em que há respeito à soberania popular e acesso de todos 
e todas aos serviços públicos. A par  cipação só é possível onde haja 
transparência nas informações, onde os instrumentos de gestão sejam 
modernos e efi cientes, bem como estejam disponíveis e acessíveis ao 
conjunto da população.

O direito de par  cipar nem sempre é reivindicado pela população. 
Exemplo disso podemos encontrar até mesmo na nossa cidade 
quando, no início do governo da ex-prefeita Maria Inês (PT), em 1997, 
encontramos uma expecta  va muito grande com relação às realizações 
do novo governo, por parte da população, mas nenhuma dizia respeito 
ao direito de par  cipar das suas decisões. Neste caso, a par  cipação foi 
ins  tucionalizada. O Governo tomou a inicia  va de chamar o conjunto da 
sociedade para par  cipar do planejamento da cidade, para a discussão 
do Orçamento Municipal e da formulação das polí  cas públicas setoriais. 
Puderam par  cipar os segmentos que já contavam com algum  po de 
representação organizada como as associações de classe, de bairro e 
movimentos populares, além das pessoas individualmente. 

Nossa experiência foi muito posi  va, no sen  do de que amplos setores 
efe  vamente contribuíram com o rumo que a cidade deveria tomar. 
Assuntos muito importantes como o desenvolvimento sustentável, 
a Agenda 21 Local, o Plano Diretor Par  cipa  vo, as polí  cas setoriais 
de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Meio Ambiente, o 
desenvolvimento do Turismo, como alterna  va de geração de emprego 
e renda, entre outros, contaram com a par  cipação considerável da 
sociedade civil e polí  ca da época.  

Com o fi m do governo acabaram-se também os espaços de par  cipação 
e transparência estabelecidos e es  mulados pela Cons  tuição 

Gestão Democrática,
Participativa,
Transparente e 
Eficiente

Eixo 1
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Federal. Os espaços existentes por força de leis, como os conselhos setoriais existem, mas atuam apenas 
burocra  camente.

Desde aquele momento, e sobretudo a par  r das experiências dos 14 anos dos governos de Lula e Dilma na 
esfera federal, muito se avançou no sen  do de garan  r o acesso dos cidadãos à informação e na construção de 
novos marcos no processo de par  cipação e transparência do poder público. Nosso desafi o, agora, é integrar 
de forma orgânica a tecnologia e os instrumentos de organização em rede na radicalização dos processos 
de transparência, par  cipação e acesso à informação que já existem e que venham a ser criados por nossa 
gestão à frente da Prefeitura da Estância Turís  ca de Ribeirão Pires. Instrumentos legais de transparência, 
como a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), e ferramentas de elaboração das polí  cas públicas, como 
o Planejamento Par  cipa  vo serão fortalecidas e u  lizadas como premissas na construção de uma nova 
relação entre os cidadãos e cidadãs, o setor produ  vo, a sociedade civil e o poder público.

Além desses instrumentos ins  tucionais, outros, de planejamento do futuro da cidade também serão 
estabelecidos, como o debate público e par  cipa  vo da construção das metas a serem alcançadas apontadas 
pelos Obje  vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU-2015) e do 
estabelecimento de uma Agenda 2030 para a cidade. Para alcançar esses obje  vos, u  lizaremos como base 
a Agenda 21 criada pelo governo do PT em 2003 e que tem a validade de 20 anos. Naquele momento, a 
Agenda 21 havia absorvido, nas suas metas, os oito Obje  vos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) criados 
no ano 2000. Mesmo sem passar por nenhuma revisão de suas metas e ações desde 2005, consideramos 
a Agenda 21 um marco no planejamento par  cipa  vo da cidade que é referência regional e nacional na 
construção de polí  cas públicas de desenvolvimento sustentável e vamos revisá-la e construir as metas para 
2030. Mesmo sendo u  lizada por muitos dos governos que se sucederam de forma oportunista e enviesada, 
os planos e metas da Agenda 21 con  nuam atuais e necessários de serem discu  dos e transpostos.

Todas essas ações deverão acontecer de forma transversal, es  muladas pelo planejamento de governo, ou 
seja, estarão presentes em todas as áreas do poder público municipal, e aparecerão neste documento, por 
vezes, nos eixos temá  cos que orientam este Programa de Governo. A gestão democrá  ca, par  cipa  va, 
transparente e efi ciente é uma ferramenta fundamental para avançar na elevação dos índices de qualidade 
de vida e desenvolvimento do município como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Paulista 
de Responsabilidade Social (IPRS), que são, atualmente, os melhores indicadores de qualidade de vida.

Com isso, pretendemos reiniciar uma nova era em nosso município, em que o cidadão e a cidadã tenham 
voz em espaços democrá  cos ins  tucionalizados e que estejam cada vez mais presentes, acompanhando a 
evolução da gestão pública e da melhoria da vida das pessoas.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Radicalizar os processos de transparência, par  cipação e acesso à informação;

Cumprir e divulgar a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011);

Fortalecer os espaços ins  tucionais para discussão da população na elaboração das polí  cas públicas, 
como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
u  lizando como método e forma de governo o Orçamento Par  cipa  vo (OP);

Realizar as conferências setoriais, que serão públicas e abertas à par  cipação, responsáveis pelo 
estabelecimento de planos e metas das polí  cas setoriais a serem desenvolvidas pelo governo;

Fortalecer todas as instâncias de par  cipação como os conselhos e criar congressos, conferências e 
fóruns públicos nas áreas de meio ambiente, planejamento urbano e controle territorial;
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Abrir canais de comunicação com sociedades amigos de bairro e moradores organizados;

Fortalecer e apoiar todos os conselhos municipais: Educação, FUNDEB, Alimentação Escolar, Saúde, 
Assistência Social, Direitos da Criança e Adolescentes, Tutelar, Meio Ambiente, Mulheres, Polí  cas 
Culturais, Esporte e Lazer, LGBTQI+, Igualdade Racial, Transporte e Trânsito, Assistência Social, Direitos 
da Mulher, Segurança, Turismo, dentre outros.

Garan  r a presidência rota  va, entre representantes da sociedade civil e governo, nos conselhos 
municipais em que essa prá  ca não está ins  tuída;

Realizar uma gestão fi rme e efi ciente dos contratos com as concessionárias de água, esgoto, iluminação 
e telefonia de modo a garan  r um atendimento de qualidade;

Manter uma gestão responsável da receita e despesas públicas.

Valorização e Fortalecimento do Funcionalismo 
A Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente entende que o servidor público municipal é parte essencial 
na estratégia de buscar uma cidade democrá  ca, par  cipa  va, transparente e efi ciente. A qualidade do 
serviço prestado à população passa pelas mãos dos funcionários públicos que necessitam de inves  mento em 
sua formação e qualifi cação profi ssional. Buscaremos sua valorização por meio de uma gestão administra  va 
cada vez mais moderna e efi ciente rompendo com o processo de precarização do trabalho que existe em 
muitas áreas da administração. 

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Reconhecer o papel central do funcionalismo na execução das polí  cas públicas;

Oferecer um processo de formação permanente (técnica, administra  va e tecnológica);

Criar instrumentos de valorização profi ssional, salarial e de bene  cios;

Fortalecer os planos de carreiras;

Criar mesa de negociação permanente, como espaço de diálogo entre administração e servidores;

Recompor o quadro de pessoal;

Realizar estudos para a recomposição da remuneração;

Democra  zar as relações de trabalho;

Fortalecer as ações de combate ao assédio moral;

Respeitar a organização cole  va dos servidores;

Implantar sistema de cotas nos concursos públicos observando
as questões raciais, de gênero, PCDs, entre outros grupos discriminados;

Capacitar o servidor público para o respeito no atendimento 
à população negra, bem como a toda a diversidade;

Oferecer formação voltada aos profi ssionais da saúde quanto
à saúde da população negra, mulheres e população LGBTQI+.





Ribeirão Pires é uma cidade com muitas potencialidades. Dispõe de 
bons espaços públicos, muitas ruas e avenidas arborizadas, uma 

paisagem com muito verde e clima agradável. Um bom lugar para 
se viver, para se trabalhar, para ter lazer, usufruindo de seus espaços 
naturais e construídos.

 O Par  do dos Trabalhadores, quando governou a cidade, atuou para 
melhorar ainda mais as suas qualidades. Recuperou praças, criou e 
reabriu parques, arborizou ruas, praças e espaços públicos, melhorou 
muito o viário, a iluminação pública, melhorou o transporte cole  vo 
público, criou a integração do transporte, e estabeleceu um padrão 
de excelência na manutenção e zeladoria do centro e dos bairros. Foi 
um trabalho em conjunto com a população e algumas marcas daquele 
momento podem ser vistas ainda hoje na cidade, mesmo passados 15 
anos.

Para nós, um ambiente de qualidade deve apresentar equilíbrio entre 
áreas construídas e livres, com infraestrutura de serviços cole  vos 
adequada às necessidades de seus moradores, com áreas verdes 
preservadas e de u  lização pública em um ambiente que nos deixe 
felizes em estar em nossa cidade.

A Qualidade do Ambiente permite que trabalhemos as diretrizes da 
sustentabilidade: ambiental, social, econômica, cultural, ins  tucional 
e geográfi ca, de forma a promovermos a saúde do ambiente que 
consequentemente refl ete na saúde pública e pessoal – seja  sica e 
mental, além da garan  a de bem-estar à nossa população.

Cidade com Qualidade 
Urbana e Ambiental

Eixo 2
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No entanto, os úl  mos governantes não têm dado a atenção que a cidade e seus moradores merecem. 
Muitos espaços, que já foram bonitos e agradáveis, hoje estão abandonados, com pouca possibilidade de 
uso e se deteriorando cada vez mais.

Resgatar os cuidados com a cidade, inves  ndo em espaços públicos de qualidade, atuando pela recuperação 
e preservação de nossos rios e nossa vegetação e melhorando a vida das pessoas é o compromisso da 
Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente com os moradores da cidade.

Planejamento e Controle Territorial
O planejamento do crescimento da cidade é um dos grandes desafi os das administrações municipais. 
Buscaremos um desenvolvimento equilibrado, que garanta a preservação da água, de nossas matas, de 
nosso meio ambiente ao mesmo tempo em que possibilite o desenvolvimento de a  vidades econômicas 
compa  veis para que os moradores possam trabalhar e viver com segurança e harmonia.

A discussão e elaboração das regras de planejamento territorial, contará com a par  cipação cidadã, como já 
aconteceu durante o processo de elaboração do Plano Diretor Par  cipa  vo de 2004, durante a administração 
do Par  do dos Trabalhadores na cidade.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Retomar e atualizar os obje  vos, metas e estratégias da Agenda 21 Local, ar  culada com o Plano 
Diretor Par  cipa  vo, projetando um planejamento de 20 anos para a cidade, levando-se em conta os 
17 Obje  vos de Desenvolvimento Sustentável da ONU;

Revisar e ampliar as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);

Revisar as leis municipais relacionadas ao planejamento urbano e as regras  para criação de condomínios 
e empreendimentos residenciais e comerciais;

Efe  var os instrumentos legais do Estatuto da Cidade, entre eles o IPTU progressivo, para combater a 
especulação imobiliária;

Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente, para ser  instância de gestão conjunta entre 
Secretarias e sociedade civil;

Elaborar o Plano Municipal de Eliminação de Áreas de Risco, e, no imediato, monitorar as áreas com 
risco de desmoronamento;

Estruturar o Conselho Municipal de Defesa Civil (COMDEC), garan  ndo o suporte permanente ao 
Sistema Municipal de Defesa Civil;

Implementar os Núcleos de Defesa Civil (NUDEC), instruindo a população para a autodefesa e 
confi abilidade em suas informações, agilizando assim o atendimento por parte dos órgãos municipal, 
estadual e federal.

Recuperação e Preservação da Paisagem
A recuperação da paisagem e sua preservação devem considerar além da paisagem natural, exuberante em 
Ribeirão Pires, também a paisagem construída, seus espaços públicos e privados e os marcos históricos que 
contam a história da cidade e formam um museu a céu aberto. 
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A defi nição de meio ambiente engloba os recursos naturais como, a água, os animais e as plantas e, também, 
os seres humanos, as cidades e demais estruturas que construímos, por meio da tecnologia, conhecimento e 
cultura. A forma como nos relacionamos e como impactamos os recursos naturais, além de nossas relações 
pessoais dentro da sociedade, cons  tuem nosso meio ambiente, estrutura complexa, resiliente e dinâmica.

Agir localmente refl ete em questões regionais e Ribeirão Pires faz parte de um corredor ecológico junto 
a outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo, detentores de grande biodiversidade e recursos 
hídricos, necessários para a sobrevivência de milhões de pessoas.

A forma como foram suprimidas áreas importantes, como a an  ga rodoviária municipal e o estacionamento 
45° nos alerta para a deterioração do ambiente em que vivemos. Para evitar decisões equivocadas como 
essas, a Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente assume o compromisso de dialogar de forma 
permanente com moradores, comerciantes e usuários antes de intervenções que possam comprometer 
nossa qualidade de vida.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Criar um parque linear ao longo da Av. Valdírio Prisco (an  ga Av. Brasil)
desde o Bairro de Santa Luzia com espaços integrados de lazer;

Criar um parque linear desde a Av. Humberto de Campos até o Parque Milton Marinho de Moraes;

Promover a revitalização paisagís  ca do eixo da ferrovia;

Retomar o programa de arborização e ajardinamento dos espaços públicos, incluindo a manutenção 
con  nua e adequada conservação;

Retomar as ro  nas de varrição, manutenção das vias, escadões, praças e áreas ajardinadas do Centro e 
de todos os bairros;

Tornar público o acesso ao cronograma de manutenção de todos os bairros, por meio de um aplica  vo 
digital em que o cidadão poderá acompanhar quando ocorrerão obras, varrição e capinação, manutenção 
da iluminação pública e outros serviços;

Melhorar o serviço de manutenção da iluminação pública e expandi-la para todos os bairros;

Regularizar e fi scalizar o uso de caçambas; 

Incen  var o uso dos parques, praças e áreas de proteção ar  culado com ações de Educação Ambiental 
e Patrimonial, acervo museológico e infraestrutura disponível aos visitantes;

Ar  cular órgãos fi scalizadores, Guarda Municipal e Polícia Florestal no combate ao desmatamento, 
obras irregulares, descarte irregular de resíduos sólidos e tráfi co de animais silvestres;

Estabelecer parcerias com organizações sociais para elaboração de projetos benéfi cos ao Meio Ambiente;

Captar recursos de fundos internacionais, nacionais, estaduais (Fehidro) e arrecadação proveniente de 
multas para implantar o Fundo Municipal de Meio Ambiente des  nado a fi nanciar projetos da sociedade 
civil/ONGs e da própria prefeitura para educação e proteção ambiental.

Oferecer descontos no IPTU a munícipes e empresas que ajudem a proteger os recursos naturais em 
suas propriedades; 

Diagnos  car a capacidade de produção de água mineral em Ribeirão Pires para desenvolver planos e metas 
de gestão e conservação desses recursos, sobretudo das nascentes e áreas de recargas dos aquíferos;
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Elaborar o Plano Municipal da Mata Atlân  ca por meio do Conselho de Meio Ambiente e estruturar 
polí  cas de captação de recursos fi nanceiros nacionais e internacionais para recuperação e preservação 
ambiental;  

Catalogar as nascentes, protegê-las e indicar para os munícipes sua importância, por meio de placas 
informa  vas;

Promover a prá  ca de Birdwatching (avistamento de aves) em pontos estratégicos de avifauna.

Saneamento Ambiental
Nossa cidade já esteve na vanguarda das propostas e das ações para o saneamento ambiental e durante os 
governos do PT vimos avanços signifi ca  vos que, no entanto, foram abandonados ou apresentaram redução 
de inves  mentos. Como exemplo, podemos citar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, que incluía a 
coleta sele  va de materiais recicláveis e a usina de resíduos de construção civil, projetos abandonados pela 
administração que nos sucedeu e quase nada foi feito daí em diante. Durante nossos governos também 
universalizamos a coleta de lixo e o acesso à água encanada, além de triplicar a coleta e tratamento de 
esgoto.

Para garan  r a plena vocação da cidade como área produtora de água, é fundamental que vetores de 
poluição das águas, como os esgotos sanitários da cidade, sejam coletados e devidamente tratados. Esta 
atribuição em Ribeirão Pires é do Governo de São Paulo, por meio da SABESP que após inúmeros anúncios 
em relação a inves  mentos e implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário, ainda 
não implementou o atendimento universal em nossa cidade e apenas 60% do esgoto gerado é tratado 
(dados da SABESP em 2019). Nesse sen  do, a Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente assume os 
compromissos abaixo apresentados.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Repactuar o contrato com a SABESP, com vistas à diminuição do prazo para universalização da coleta 
dos esgotos e ar  cular o projeto de despoluição do rio Ribeirão Pires;

Cumprir rigorosamente a responsabilidade do município quanto à fi scalização e acompanhamento dos 
inves  mentos previstos para viabilizar as metas do contrato de concessão;

Incen  var ações de reuso da água e energia limpa;

Implementar um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que avance na redução da geração e 
amplie o seu reaproveitamento;

Implementar ações educa  vas e fi scalizar o descarte irregular de resíduos;

Implementar a coleta sele  va regular em todos os bairros e a operação “cata-bagulho”;

Reimplantar a usina de reciclagem de resíduos da construção civil;

Ampliar a frequência da coleta de lixo nos bairros;

Executar a limpeza e desassoreamento dos corpos d’água;

Implantar programa de recomposição de matas ciliares;

Atualizar o plano diretor de drenagem, priorizando intervenções de microdrenagem em locais onde 
ainda há enchentes e deslizamentos.
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Habitação e Regularização Fundiária
A habitação é um direito e uma necessidade básica para todas as pessoas. Em Ribeirão Pires nossos desafi os 
para garan  r moradia de qualidade para a população são um pouco diferentes de outras cidades. Aqui 
precisamos combinar a preservação do meio ambiente com a necessidade de morar de nosso povo.

As habitações construídas em áreas de risco e as condições precárias em que vivem centenas de famílias 
em Ribeirão Pires exigirão, além da construção de moradias e a execução de obras para garan  r a segurança 
dessas áreas, uma efe  va polí  ca de regularização fundiária.

A Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente compreende que as inicia  vas referentes à habitação 
e regularização fundiária devem estar de acordo com o conjunto das ações públicas de planejamento e 
desenvolvimento urbano, de forma que todos os moradores caibam na cidade, especialmente aqueles 
mais necessitados.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Aferir o défi cit habitacional a par  r da elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS);

Estruturar uma polí  ca pública para a efe  vação de um processo amplo de produção de moradias em 
Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS);

Iden  fi car as áreas vazias que não cumprem a função social da propriedade para criar novas ZEIS, 
des  nando-as para a produção de habitação social pelo setor público ou privado;

Realizar a regularização fundiária em todas as áreas ainda irregulares de Ribeirão Pires. 

Defi nir áreas para construção de moradias necessárias ao reassentamento de habitações construídas 
em áreas de risco.

Mobilidade Urbana e Transportes Públicos
Uma das principais funções do poder público municipal é promover uma circulação livre e adequada 
para as pessoas, condição essencial para o desenvolvimento de todas as outras funções da cidade. Ruas e 
avenidas com boa manutenção, sinalização planejada e uma fi scalização efi ciente e educa  va do trânsito, 
juntamente com um sistema de transporte cole  vo ágil e confortável, têm a função de promover o acesso 
das pessoas de suas casas ao trabalho, ao lazer, à saúde, à educação e garan  r a movimentação de bens e 
serviços fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

A administração municipal deve estar atenta à necessidade de articulação entre os diversos modos 
de se movimentar pela cidade, criando condições para que as pessoas acessem o Centro por meio 
de transportes coletivos ou individuais, motorizados ou não, para seu trabalho ou lazer e possam 
seguir para outras cidades ou regiões por meio de ônibus intermunicipais e pelos trens da CPTM. 
É importante que as alternativas de acesso contem com infraestrutura adequada para permitir sua 
utilização por nossa população.

Quando governou Ribeirão Pires, o Par  do dos Trabalhadores realizou muitos inves  mentos, permi  ndo 
a modernização da sinalização viária da cidade e condições muito melhores de manutenção das principais 
ruas e avenidas, principalmente aquelas que atendem a linhas de transportes cole  vos. Também foram 
realizados grandes inves  mentos, em conjunto com a inicia  va privada, na modernização dos ônibus da 
cidade, melhorando em muito o conforto das pessoas.
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A Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente se compromete em resgatar essas qualidades, realizando 
os inves  mentos necessários com planejamento e par  cipação das pessoas para melhorar a mobilidade, o 
conforto e a qualidade de vida dos moradores de nossa cidade.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Rea  var o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito para gerenciar os recursos do Fundo Municipal 
de Transporte e Trânsito;

Criar o Fórum Municipal de Mobilidade Urbana;

Adequar e ampliar as sinalizações (horizontal, ver  cal e semafórica) e readequar lombadas;

Revisar a proposta de estacionamento zona azul (rota  vo) atual, visando sua melhoria;

Reorganizar a malha viária do Centro com o obje  vo de melhorar a circulação no seu entorno, 
especialmente para os que u  lizam os transportes públicos;

Criar ciclovias interligando os bairros ao centro da cidade;

Construir um bicicletário na região da rodoviária/estação de trem;

Realizar estudo para a transposição viária integrando a parte alta com a parte baixa da cidade, 
preservando o patrimônio histórico e arquitetônico;

Integrar os modais de transporte com obje  vo de valorizar e fortalecer o transporte cole  vo e os 
modos de locomoção não poluentes como bicicletas.

Fazer a gestão junto ao Governo do Estado para que este promova intervenções visando melhorar 
a mobilidade de veículos e pedestres ao longo da Rodovia Índio Tibiriçá, especifi camente onde haja 
concentração de moradores em ambos os lados da rodovia; 

Construir abrigos em todos os pontos de ônibus;

Implantar um sistema de fi scalização permanente do transporte cole  vo visando à qualidade do 
serviço prestado;

Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, principalmente no entorno de escolas;

Elaborar o plano de melhoria das condições de acessibilidade nas calçadas e passeios principalmente 
próximos aos equipamentos públicos;

Assegurar a criação de linha de ônibus que atenda o deslocamento até a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do bairro de Santa Luzia;

Viabilizar integração eletrônica entre as linhas de ônibus do município;

Garan  r o passe livre estudan  l sem cotas, inclusive, aos fi nais de semana e feriados; 

Realizar uma pesquisa origem/des  no para orientar modifi cações no contrato de concessão dos 
serviços de transporte público, de forma a garan  r mais qualidade quanto a i  nerários, trajetos e 
frequência do transporte cole  vo atendendo especialmente aos bairros mais distantes.
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Viabilizar integração eletrônica entre as linhas de ônibus do município.

Garantir o passe livre estudantil sem cotas, inclusive, aos fi nais de 
semana e feriados.

Destaque 
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Educação Ambiental
A Educação Ambiental é parte importante da gestão, ao promover interface com diversas secretarias no 
intuito de criar uma cultura de respeito e preservação ambiental e consciência em relação aos impactos 
globais da destruição das áreas preservadas e das nascentes. 

É preciso encarar a Educação Ambiental em Ribeirão como uma oportunidade para mudar a percepção e a 
atuação do morador sobre o ambiente natural e construído do município e do seu entorno. 

A Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente entende que um dos principais desafi os da Educação 
Ambiental no município é o de construir, junto ao cidadão e à cidadã, a compreensão de que a riqueza da 
cidade é ser produtora de água e de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com proteção 
ambiental.

Propostas da Frente  PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
U  lizar parques e outros espaços públicos como “Centros de Formação Ambiental” para a  vidades 
educa  vas direcionadas e livres para desenvolver projetos de educação ambiental;

Ofertar formação à população em Educação Ambiental e Patrimonial formando agentes ambientais 
comunitários;

Ofertar formação aos professores e gestores das redes municipal e estadual de Educação em Educação 
Ambiental aliada à Educação Patrimonial;

Elaborar materiais técnicos e também materiais de linguagem acessível, para ampla divulgação e 
comunicação sobre a cidade e serviços/orientações relacionados às áreas internas à Secretaria de 
Meio Ambiente;
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Estabelecer programação especial em datas comemora  vas, como Dia do Meio Ambiente, Dia da 
Billings, Dia da Água, Dia da Mata Atlân  ca (exposições, palestras, seminários);

Oferecer ofi cinas, palestras e vivências com público de todas as faixas etárias;

Prestar assessoria técnica às escolas e empresas da cidade, voltada ao cumprimento das diretrizes 
socioambientais;

Ofertar ofi cinas/cursos de  horta e jardim sensorial;

Criar o programa Amigos do Parque/da Praça, em que empresas e en  dades podem adotar o espaço e 
colaborar na sua manutenção e ocupação adequadas;

Revitalizar o espaço do herbário da cidade de mudas na  vas da Mata Atlân  ca, o u  lizando como 
espaço educa  vo com visitas guiadas.

Proteção Animal
Nossa cidade é abundante em fauna, sejam animais domés  cos ou silvestres que infelizmente não estão 
livres de maus tratos. Há uma farta legislação que protege os animais, porém, o que falta é que essas leis 
sejam realmente cumpridas. O mau trato animal além de ilegal é capaz de re  rar sua iden  dade fazendo 
com que ele tome a  tudes que fogem do seu comportamento natural.

Muitos animais domés  cos são abandonados pela cidade privados de água, alimentação, proteção, carinho 
e atenção. No caso dos animais silvestres, situações de abandono e maus tratos também são observadas, 
ocorre ainda a morte dos animais quando são re  rados do seu habitat natural e a venda ilegal.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Criar ações de fi scalização e proteção dos animais abandonados nas ruas e dos animais silvestres;

Criar programas e projetos voltados à posse responsável, castração e feiras de adoção;

Apoiar campanhas de arrecadação de alimentos, remédios, cobertores, casinhas, entre outras 
necessidades desses animais e apoio à rede de ins  tuições de proteção e acolhida, bem como de 
protetores individuais;

Realizar campanhas ambientais de sensibilização contra o tráfi co de animais e como denunciá-lo;

Implantar equipe de resgate dos animais silvestres e o estabelecimento de parcerias locais e regionais 
para des  nação adequada dos mesmos, até sua recuperação e retorno à natureza;

Prestar orientação de manejo adequado ao munícipe que encontrar um animal silvestre.
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Garantia de direitos
O momento é de avançar e proteger nossa democracia. Isso signifi ca 

também a garan  a do exercício dos Direitos, ou seja, tudo que se 
refere à pessoa humana, tal como a vida, a dignidade, a liberdade e a 
segurança. 

Nosso projeto de sociedade voltado à jus  ça social e à garan  a de 
liberdades para todas e todos. Nessa perspec  va, entendemos que 
toda pessoa humana nasce com Direitos que devem ser assegurados 
por meio de oportunidades iguais que precisam ser garan  das pelas 
polí  cas sociais.

Entendemos, ainda, que a garan  a de direitos, por meio da 
realização de polí  cas sociais, é essencial para diminuir os efeitos das 
desigualdades estruturais e melhorar a vida das pessoas. 

Neste Programa de Governo tratamos de apresentar polí  cas públicas 
que garantam direitos, a par  r da defesa da Cons  tuição Federal, ou 
seja, o comprome  mento do poder público com as polí  cas sociais 
entendendo-as como um conjunto de concepções, obje  vos e ações 
de governo, realizadas em áreas específi cas, voltadas à garan  a de 
direitos estabelecidos cons  tucionalmente e consequente redução 
das desigualdades.

Este Eixo envolve as polí  cas públicas de educação, saúde, cultura, 
esporte e lazer, segurança pública e as denominadas Polí  cas Sociais 
(assistência social): juventude, mulheres, pessoa idosa e pessoa com 
defi ciência que remetem a um público específi co e ainda aquelas 
que devem estar presentes de forma transversal, pois não se trata 

Eixo 3
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de polí  cas que podem ser resumidas em ações intrínsecas à área e sim de forma ampla para que todas 
as variáveis de cada tema e contexto possam ser analisadas e enfrentadas, como a população LGBTQI+, a 
promoção da igualdade racial e ações afi rma  vas.

O compromisso da Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente é fomentar a par  cipação da sociedade 
nas formulações de polí  cas públicas que garantam o direito de todos e todas a uma vida digna com a 
redução das desigualdades e da exclusão social.

Educação
A garan  a de educação de qualidade, pública, inclusiva e democrá  ca para todos e todas é fundamental 
para o exercício da liberdade e da cidadania, fortalecimento das relações sociais respeitosas, à prá  ca de 
valores humanitários e da nossa democracia. A educação como direito humano fundamental é o principal 
meio de acesso à cultura, às ciências, às artes, à fi losofi a, à tecnologia e condição importante para a 
superação das discriminações.

O Brasil caminhou nessa direção nos 13 anos dos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, 
com fortes repercussões na educação dos estados e municípios, adotando medidas estruturais como 
o FUNDEB em subs  tuição ao FUNDEF, o Piso Salarial Profi ssional para o Magistério (Lei 11.738/08), a 
Emenda Cons  tucional 59 que tornou obrigatória a Educação Básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, e o Plano Nacional de Educação.

Infelizmente o momento atual é de retrocesso e re  rada de direitos associada à Emenda Cons  tucional 
(EC) 95/2016 que congela os gastos com educação por 20 anos; à desqualifi cação signifi ca  va da educação 
promovida pelo Governo Federal por meio da reforma do “novo ensino médio”; do desmanche dos programas 
nacionais de pesquisa e de formação con  nuada; e dos con  ngenciamentos orçamentários que sufocaram 
as universidades, ao lado de propostas como o ensino domiciliar, a militarização das escolas, priva  zação do 
ensino superior que comprometem a autonomia e a liberdade do setor educacional como um todo.

Além de todos esses danos es  vemos a um passo de perder uma das maiores fontes de fi nanciamento da 
educação básica pelo fi m da vigência do FUNDEB que poderia re  rar cerca de 11 milhões do orçamento 
da Educação de Ribeirão Pires no próximo ano. 

Durante os governos do Par  do dos Trabalhadores em Ribeirão Pires, a educação recebeu inves  mentos 
que nunca  nham sido feitos no setor. Todas as escolas foram reformadas ou ampliadas e os professores 
e funcionários das escolas par  ciparam de um importante programa de formação con  nuada, inclusive 
com a implantação do Centro de Formação Con  nuada de Professores. Foi neste período que os alunos 
começaram a receber material escolar, uniformes e transporte escolar. Implantamos projetos de educação 
ambiental como o Muda o Mundo Raimundo, Projetos de cultura em todas as escolas, como: A Escola Vai 
Dançar, Capoeirando nas EMEIs, Botando o Bloco na Rua, ofi cinas de música e teatro durante os horários 
de aulas.  Foi criado o MOVA (Movimento de Alfabe  zação de Jovens e Adultos) e o INTEGRAR projeto de 
qualifi cação do trabalhador. A gestão democrá  ca nas escolas foi incen  vada por meio da consolidação de 
Conselhos Escolares em todas as unidades, bem como o processo sele  vo interno para escolha de diretor 
e coordenador pedagógico.

Nas gestões que se seguiram, assis  mos ao desmonte do setor: o Centro de Formação foi entregue ao Governo 
do Estado, os professores, gestores e funcionários não têm um programa consistente de formação con  nuada, 
falta de professores e funcionários nas unidades escolares, a cozinha experimental foi destruída, a parceria com 
a cultura deixou de exis  r, e ainda, inúmeras reclamações de falta de materiais pedagógicos e até de limpeza.
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A Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente  retomará a Educação como prioridade, defendendo a 
escola pública e garan  ndo o direito à educação de crianças, jovens e adultos a par  r de 5 frentes que se 
inter-relacionam: Acesso e permanência; Qualidade social do ensino; Democra  zação e qualifi cação da 
gestão educacional; Valorização profi ssional e Financiamento.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:

Acesso e permanência
Realizar censo do público em idade escolar no município para defi nir prioridades; 

Ampliar o atendimento da educação infan  l nas creches;

Ampliar o horário de atendimento das creches;

Garan  r a contratação de profi ssionais de apoio para o atendimento de alunos defi cientes;

Ampliar o transporte escolar adaptado para alunos com defi ciência  sica;

Garan  r cumprimento das normas de acessibilidade da rede  sica das escolas;

Reduzir o analfabe  smo por meio de oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a 
elevação da escolaridade com polos de atendimento nos bairros;

Fazer a gestão e a ar  culação junto aos órgãos do Governo do Estado de acordo com a demanda do 
ensino médio no município;

Ofertar cursos de Ampliação de Escolaridade (EJA) adaptando os horários de acordo com a 
disponibilidade das mulheres.

Democratização e qualifi cação da gestão educacional
Ampliar o conceito de escola aberta, integrando família, comunidade escolar, poder público e 
sociedade civil organizada;

Revisar o Plano Municipal de Educação com a par  cipação de todos os atores da sociedade;

Consolidar a composição, apoiar e oferecer formação permanente aos membros dos conselhos de 
escola, Conselho Municipal de Educação, de Alimentação Escolar e FUNDEB;

Estabelecer critérios claros e transparentes para o atendimento em creches.

Qualidade social do ensino
Desenvolver uma polí  ca de educação inclusiva integrada entre poder público, en  dades assistenciais 
e conselhos municipais;

Implantar nas escolas uma perspec  va de Educação Integral a par  r de projetos de educação 
ambiental, linguagens ar  s  cas (teatro, dança, música, literatura e artes plás  cas), produção de 
hortas, feiras e eventos cien  fi cos, cidadania e direitos humanos;

Revisar a proposta curricular da Educação Infan  l e elaborar a do Ensino Fundamental;

Implementar a Lei 10.639/03 a Lei 11.645/08 que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional para incluir a obrigatoriedade das temá  cas História e Cultura 
Afro-Brasileira e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena;
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Criar instrumentos ins  tucionais de avaliação permanente do desenvolvimento da aprendizagem 
estabelecendo indicadores para a melhoria da qualidade do ensino;

Criar um Programa de Formação Con  nuada em serviço para os profi ssionais da educação;

Implantar de forma integral a Lei 11.738/08 que estabelece o Piso Salarial e um terço da jornada para 
planejamento e formação;

Atualizar o quadro de funcionários de acordo com as necessidades de cada unidade, por meio de 
contratação por concurso público;

Promover encontros, seminários e congressos entre os profi ssionais da educação para o aprimoramento 
profi ssional e a troca de experiências;

Implantar o Programa Biblioteca do Professor com acervo específi co;

Garan  r a distribuição de uniformes e material escolar de qualidade para todos os alunos;

Realizar a manutenção  sica e a readequação dos espaços de todas as escolas;

Promover cursos profi ssionalizantes que atendam as demandas fundamentais e o novo perfi l do 
mercado de trabalho;

Oferecer alimentação escolar de qualidade com acompanhamento de nutricionistas;

Implantar uma polí  ca de acesso às tecnologias, para uso administra  vo e pedagógico;

Oferecer equipamentos tecnológicos para alunos e professores permi  ndo aulas mais dinâmicas e 
atra  vas com maior interação entre o professor, o aluno e o conhecimento;

Desenvolver projetos na perspec  va de prevenir e combater a violência e o uso de drogas na infância 
e juventude e combater qualquer forma de racismo e discriminação.

Saúde
As polí  cas públicas de saúde são destaque para um processo civilizatório de garan  a de direitos. O 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme está inscrito na Cons  tuição Federal de 1988, é a polí  ca pública 
mais inclusiva do país, pois atende o conjunto da população brasileira. 

Diante do reconhecimento, até internacional, de que o SUS é um sistema perfeito na sua concepção, mas 
que o atendimento na ponta é, muitas vezes, insufi ciente, podemos concluir que os males do SUS estão 
no fi nanciamento e no mau gerenciamento dos recursos disponíveis. 

A Emenda Cons  tucional (EC) 95/2016 re  rou, do momento de sua aprovação até hoje, mais de R$ 
22,5 bilhões do fi nanciamento da saúde aos estados e municípios. Com isto, o problema do SUS só foi 
aprofundado, restando aos municípios arcar com uma parcela maior de todos os recursos inves  dos.

A pandemia do novo coronavírus deixou exposta a incapacidade dos gestores públicos em administrar 
uma grave crise sanitária e social.  A falta de leitos, de respiradores, de EPIs para os funcionários da linha 
de frente, falta de testes, de uma polí  ca de controle de circulação das pessoas, de ar  culação regional 
nas medidas sanitárias, de lideranças na gestão da crise expôs governo fracos e ineptos que resultaram 
num assombroso número de contaminados e mortes, colocando o país e o Estado de São Paulo, por um 
longo período, no epicentro da doença. A situação só não está pior porque os profi ssionais de saúde e um 
sistema de saúde público que funciona à revelia da inépcia governamental, em todos os níveis, garantem 
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um mínimo de controle da situação, com dados, esta  s  cas, iden  fi cação e tratamento dos contaminados. 
Por isso, a Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente defende, intransigentemente o SUS, para garan  rmos 
o acesso universal, integral e equita  vo da população à saúde, e a revogação da Emenda Cons  tucional 
95/2016, de congelamento de gastos públicos pelos próximos 20 anos. 

Durante o Governo do PT em Ribeirão Pires (1997-2004) a população viu ampliar seus direitos e a 
capacidade de atendimento da saúde no município por conta de inúmeras ações como a construção da 
primeira maternidade pública do município e a reforma e ampliação de atendimento do Hospital São Lucas, 
construção e entrega de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), do Pronto Atendimento Central, 
a criação do serviço de Agentes Comunitários de Saúde, a criação da Estratégia de Saúde da Família, a 
implantação do Programa de Internação Domiciliar, a criação das Residências Terapêu  cas, a criação do 
Centro de Especialidades Médicas entre outras ações. Com isso, a mortalidade infan  l caiu 30%, para 
menos de um dígito, num período em que o Brasil fi gurava entre os piores índices da América La  na. A 
par  cipação e o controle da sociedade se concre  zaram com a realização das Conferências Municipais de 
Saúde, fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e implantação dos conselhos gestores das UBSs.

Os dados indicam que Ribeirão Pires aplicava, pouco antes do início da pandemia, 29% dos seus recursos 
com a Saúde, o que nos leva a ques  onar como tais recursos estavam sendo gerenciados, pois sabemos 
que são inúmeras as reclamações quanto à falta de medicamentos, demora no atendimento, na marcação 
de exames e retorno dos resultados. Poucos médicos ou nenhum para algumas especialidades e constantes 
relatos de mau atendimento nos equipamentos de saúde da cidade são divulgados com frequência nas 
mídias e redes sociais. A população vive ainda a expecta  va não cumprida por quatro mandatos, da 
entrega de um novo hospital, enquanto o Hospital e Maternidade São Lucas está se deteriorando sem 
inves  mentos. 

Nosso compromisso na gestão municipal da Saúde é priorizar, em conformidade com as diretrizes do 
SUS, os moradores de bairros com maior carência de serviços e em situação de maior vulnerabilidade 
social, e integrar o conjunto de polí  cas públicas de melhoria da qualidade de vida dos moradores. Nos 
comprometemos ainda, com uma gestão responsável, efi ciente e par  cipa  va em que haja o  mização 
total de recursos  sicos, fi nanceiros e de profi ssionais, conseguindo levar um serviço de mais qualidade 
para a população.

Assim, nós da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente indicamos as seguintes diretrizes para promover a 
qualifi cação do sistema municipal de saúde: 

▪ Promoção e proteção da saúde para cuidar das pessoas; 

▪ Atenção básica humanizada, resolu  va e de qualidade; 

▪ Qualifi cação da rede de urgência e de atenção hospitalar; 

▪ Atenção especializada, ar  culada e integrada em rede; 

▪ Qualifi cação da gestão pública e valorização do trabalho em saúde; 

▪ A par  cipação da sociedade na defesa do SUS, na formulação da polí  ca de curto prazo, por meio das 
conferências de saúde, e o controle social da qualidade do atendimento, por meio dos conselhos. 

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Reorganizar os equipamentos públicos de saúde do município, para melhoria do atendimento;

Implantar o Programa Saúde da Família;
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Implantar o Programa de Saúde do Escolar, garan  ndo diagnós  co e tratamento às doenças e 
transtornos que interferem no aprendizado;

Promover a ar  culação entre Saúde e Educação para atendimento dos alunos da educação especial 
na perspec  va da educação inclusiva;

Ampliar o atendimento dos Agentes Comunitários de Saúde;

Implantar Unidade Básica de Saúde no Bairro Soma;

Implantar Unidade Básica de Saúde no São Caetaninho/Jardim Serrano;

Concluir a obra e equipar a Unidade Básica de Saúde do Parque Aliança;

Reduzir o tempo de espera na realização de  exames e garan  r agilidade e efi ciência na entrega dos 
resultados, por meio das UBS;

Ampliar o atendimento odontológico nas UBS dos bairros e melhoria do atendimento no Centro;

Garan  r o fornecimento de medicamentos;

Fortalecer os programas básicos de saúde garan  ndo o acesso, com ênfase na promoção das a  vidades 
 sicas e nutricionais, em especial programas de diabetes e hipertensão;

Implantar o Programa Melhor Atenção Maternal e Infan  l (MAMI) com atenção especial ao pré-natal 
e parto de risco para que possamos reduzir os índices de mortalidade infan  l e materna no município;

Consolidar o plano de envelhecimento saudável e a  vo buscando estratégias para atendimento de 
idosos acamados e sem acompanhantes;

Qualifi car o atendimento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) álcool e droga com suporte de 
leito psiquiátrico para internação de curta permanência; 

Qualifi car o atendimento do CAPS infan  l;

Recompor o quadro de funcionários dos CAPS com equipe mul  disciplinar de servidores concursados;

Manter e qualifi car o atendimento e melhorar a infraestrutura das residências terapêu  cas, com 
suporte clínico e a  vidades terapêu  cas de formação e de lazer;

Implantar os Consultórios de Rua para abordagem e tratamento de usuários de álcool e drogas;

Concluir e equipar o novo Hospital Municipal, localiado ao lado da UPA; 

Implantar o Programa de Internação Domiciliar (PID) para atendimento de pacientes crônicos 
garan  ndo melhor qualidade de vida e tratamento;

Implantar selo de qualidade sanitária aos empreendimentos locais para garan  r a segurança e a 
qualidade dos produtos oferecidos e consumidos por nossa população;

Ampliar e qualifi car os programas de controle de doenças como as DST/AIDS, dengue, tuberculose etc.

Fortalecer a gestão par  cipa  va e o controle social da gestão da saúde realizando Fóruns e capacitação 
dos conselheiros de saúde e dos conselhos gestores de UBSs, da comunidade usuária e par  cipante 
da polí  ca de saúde do município;

Legi  mar e qualifi car os espaços de par  cipação dos conselhos de saúde e de gestão das Unidades 
Básicas de Saúde;
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Inves  r na qualifi cação permanente dos servidores da saúde, oferecendo cursos, palestras e 
seminários focados nas polí  cas públicas desenvolvidas no município;

Oferecer orientação para adolescente, jovens e em casos de gravidez precoce;

Criar programa de acompanhamento para jovens usuários de drogas.

Cultura
Ribeirão Pires, pelo seu processo de formação histórica, é rica e diversa na composição de sua sociedade, 
bem como nas expressões da cultura de sua gente. Durante as gestões pe  stas da prefeita Maria Inês 
(1997-2004), a Cultura revelou seu potencial em três dimensões – cidadã, esté  ca e econômica – por 
meio da democra  zação do acesso à produção, fruição e difusão das a  vidades e bens culturais. Por meio 
dos cursos livres (ofi cinas) de teatro, dança, música, artes visuais, dentre outras modalidades, a cidade 
testemunhou o fortalecimento dos vínculos baseados na igualdade, no respeito e na solidariedade entre 
seus cidadãos e cidadãs. 

Os eventos, muitos deles com o intuito exclusivo de compar  lhar os experimentos entre as múl  plas 
linguagens, como a Mostra Integrada de Artes, possibilitaram a interface entre as diversas modalidades 
ar  s  cas e a apreciação por grande parte do público.

Entretanto, a ausência de polí  cas públicas para a cidade resultou no subdesenvolvimento de seu potencial 
cultural e cria  vo. Marcada por ações vinculadas a eventos esporádicos nos quais, em sua grande maioria, 
os fazedores de cultura e ar  stas locais são excluídos de todo o processo – desde a formulação até a 
par  cipação em apresentações – a Polí  ca Cultural de Ribeirão Pires (ou a ausência dela) não permite aos 
cidadãos e cidadãs o direito ao acesso e a uma presença efe  va na vida da cidade.

Os equipamentos municipais de cultura, não obstante os esforços dos funcionários em manter a  vidades 
e funcionamento regulares, estão em sua grande maioria sem a devida manutenção, além de desprovidos 
dos recursos básicos, equipamentos e insumos para o atendimento à população.

A adesão da cidade ao Sistema Nacional de Cultura (SNC) ins  tuiu o Conselho Municipal de Polí  ca 
Cultural (CMPF), instância fundamental de par  cipação popular e cidadã, responsável por deliberar e 
formular, em conjunto com o poder público Municipal, as polí  cas públicas para a Cultura. Esse importante 
espaço de representação, debate e deliberação dos diversos segmentos que compõe a Cultura, tem sido 
constantemente negligenciado pelas sucessivas gestões, tornando-o um órgão pró-forma, seja por não 
fornecer o suporte para seu integral funcionamento, seja por não fazer os repasses de recursos ao Fundo 
Municipal de Cultura.

Durante a gestão do Par  do dos Trabalhadores (1997-2004), a integração com outras áreas da gestão, 
como o Turismo e a Educação, proporcionaram projetos de grande inovação e êxito, como o “Botando 
o Bloco na Rua”, que, em parceria com as Escolas Municipais, garan  am a apreensão e a expressão 
simbólica e esté  ca dos conteúdos pedagógicos desenvolvidos pelas unidades de ensino. A par  cipação 
de grupos e cole  vos, muitos deles oriundos dos cursos livres de formação, era efe  va na agenda dos 
eventos culturais da cidade. A Mostra de Teatro das Sete Cidades e as Feiras de Economia Solidária deram 
exemplos contundentes da importância da Cultura na integração e desenvolvimento regional.

As diretrizes para a elaboração de polí  cas públicas para a Cultura em Ribeirão Pires devem considerar 
a valorização da par  cipação cidadã, além de ações integradoras e inclusivas, para que o maior número 
de pessoas possa ter acesso à produção, difusão e fruição das a  vidades e bens ar  s  co-culturais. 

precoce
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Essa par  cipação deve abranger as diferentes modalidades, observadas a diversidade e pluralidade das 
expressões culturais e de pensamento em ações que contemplem o respeito e a integração responsável 
com o meio ambiente, além de uma possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável para 
nossa cidade e região.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Recuperar o espaço da Fábrica de Sal - Complexo Educacional Ibrahim Alves de Lima - potencializando-o 
como polo educacional, cultural e turís  co da cidade garan  ndo seu uso e preservação;

Adequar e realizar manutenção dos espaços públicos de cultura de forma a garan  r o uso por parte 
de toda a população;

Implementar o Sistema Municipal de Cultura (SMC); 

Garan  r o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Polí  cas Culturais (CMPC), 

Assegurar recursos para o Fundo Municipal de Cultura (FMC);

Elaborar e implementar o Plano Municipal de Cultura;

Criar estratégias para a inserção da Cultura como elemento gerador de  oportunidade de emprego e renda;

Incen  var o patrocínio privado às produções ar  s  cas, por meio de eventos, palestras e reuniões de 
sensibilização com empresários;

Apoiar e fortalecer a “batalha de rimas”;

Fomentar a produção, difusão, circulação e fruição de bens ar  s  cos e culturais por meio de editais, 
para garan  r a transparência e o acesso aos fazedores e fazedoras de cultura;

Garan  r a abertura dos canais de diálogo com os ar  stas e fazedores de cultura local na elaboração 
e par  cipação nos eventos da cidade, garan  ndo a presença destes na programação e sua 
consequente valorização;

Realizar o Censo Cultural;

Mapear os espaços e fazedores de cultura que atuam no município e fornecer suporte para a produção 
cultural desses ar  stas, bem como para a fruição do público;

Inves  r na capacitação e formação de técnicos e profi ssionais para atuarem em eventos e produções 
locais e regionais, como oportunidade de inserção na economia da Cultura;

Implementar a agenda cultural da cidade formada pelo conjunto de eventos ar  s  cos e culturais 
privilegiando os produtores locais;

Criar eventos com potencial e apelo turís  co-cultural como a Virada Cultural de Ribeirão Pires;

Ins  tuir uma Comissão de Festejos, com par  cipação da sociedade civil e representantes de en  dades, 
na organização e elaboração das Festas Tradicionais como a Festa do Pilar, Festa de Santo Antônio, 
Festa de São José, Fes  val do Chocolate, Festas de religiões de matrizes africanas, dentre outras;

Criar ofi cinas culturais: gestão de projetos culturais, cultura digital, economia cria  va, diversidade 
cultural e cultura popular;

Revisar e implementar os projetos pedagógicos das escolas municipais de música, artes visuais, teatro 
e dança, bem como garan  r a formação con  nuada dos agentes culturais;
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Revitalizar a biblioteca municipal e descentralizar o acesso ao acervo tornando-a um espaço para 
a  vidades culturais;

Informa  zar o acervo da Biblioteca Municipal, além de ampliar a oferta de livros e criar estratégias de 
integração com as bibliotecas das escolas municipais;

Revitalizar a programação de ofi cinas de leitura, escrita, contação de histórias, dentre outras a  vidades 
facilitadoras de acesso e inclusão, priorizando os bairros periféricos;

Ar  cular as ações da Cultura e do Esporte e Lazer com as demais áreas da Administração como o 
Turismo, a Comunicação, a Educação e o Meio Ambiente;

Descentralizar as ações culturais, garan  ndo o acesso das pessoas localizadas em áreas mais distante 
do Centro (bairros periféricos);

Implantar parcerias com espaços em que há produção e fruição cultural, como ONGs, grupos de 
teatro, associações, dentre outros;

Criar o Centro Integrado de Inclusão Digital, Arte e Cultura (CIIDAC) para garan  r o acesso a livros, 
ofi cinas, a  vidades culturais, bem como a inclusão digital;

Implantar polí  ca de iden  fi cação, conservação e gestão do patrimônio histórico, ar  s  co, natural e 
imaterial com a par  cipação da sociedade em todas as etapas; 

Desenvolver um inventário par  cipa  vo em que a comunidade local, orientada por profi ssionais 
especializados em patrimônio cultural, aponte quais sãos os bens culturais mais importantes e 
signifi ca  vos da cidade que necessitam de proteção e valorização;

Defi nir uma polí  ca de preservação do patrimônio cultural para a cidade atualizando a legislação e 
reformulando o conselho municipal de preservação para garan  r a par  cipação e representa  vidade 
da sociedade civil em sua composição;

Valorizar os bens culturais do município por meio de ações de Educação para o Patrimônio nas escolas 
da cidade, inclusão de bens culturais na agenda cultural e espor  va local e de sua adaptação para a 
visitação pelos munícipes;

Desenvolver um plano de Educação para o Patrimônio envolvendo escolas, associações, ONGs e 
demais espaços de par  cipação social.

Esporte e Lazer
Uma polí  ca pública de esporte e lazer deve priorizar o incen  vo à prá  ca de diversas modalidades a par  r 
da conscien  zação da população sobre sua importância e não focada na realização de grandes eventos 
que não passam a fazer parte da vida co  diana das pessoas.

Durante a gestão do PT em Ribeirão Pires foram oferecidas cerca de 5 mil vagas em escolinhas de 
futebol, basquete, vôlei, handebol, atle  smo, tênis de mesa, artes marciais, capoeira e ginás  ca. Quadras 
poliespor  vas foram construídas e receberam coberturas, campos de futebol reformados, bem como 
implantadas a  vidades específi cas para a pessoa idosa que promoveram uma aproximação da população 
com as prá  cas espor  vas e a u  lização dos espaços públicos, por meio de projetos como Agite seu Bairro, 
Projeto Férias, Bom de Bola Melhor na Escola e Ginás  ca Para as Mães. A cidade era, também, referência 
na organização de esportes radicais e de aventura, como a Maratona Trilheira, campeonatos de ciclismo, 
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motociclismo e náu  ca, todas ligadas a um calendário de desenvolvimento do Turismo que foi sendo 
abandonado com os governos que se sucederam nos úl  mos 16 anos.

A cidade perdeu espaços importantes para a prática esportiva, principalmente nos bairros mais 
carentes. Não há planejamento de espaços livres que garantam essa prática, assim como não existe 
trabalho intersetorial que possibilite, às nossas crianças e jovens, a utilização dos espaços escolares 
em tempo ocioso.

O esporte e o lazer têm forte ligação com as polí  cas de saúde, pois a realização de a  vidades  sicas 
contribui signifi ca  vamente para a qualidade de vida, permi  ndo uma relação entre corpo e mente. 
Por esse mo  vo a procura por a  vidades espor  vas e espaços de lazer aumenta a cada ano e cons  tui 
um grande desafi o para o poder público garan  r esse direito de forma ampla e gratuita aos cidadãos e 
cidadãs da cidade.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Realizar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer para formular diretrizes da polí  ca de 
desenvolvimento do Esporte e Lazer;

A  var o Conselho Municipal de Esporte e Lazer;

Estabelecer calendário anual das a  vidades de Esporte e Lazer em parceria com a comunidade 
espor  va;

Estabelecer convênios com universidades para implantar escolas de formação de base;

Promover a  vidades espor  vas e de lazer em matricialidade com a Saúde e Educação;

Trabalhar a intersetorialidade com a Educação e a Cultura, criando o Segundo Turno de Formação 
Cidadã, com Esporte e Cultura;

Promover capacitação aos profi ssionais da área;

Ofertar a  vidades de Esporte, Lazer e Cultura nos bairros,
em especial para as mulheres da 3ª Idade;

Criar os Jogos da Diversidade Étnicas (misturando modalidades  Indígenas  e outras etnias);

Revitalizar a pista de skate da Av. Valdírio Prisco/Av. Fco Monteiro, adequando-a para a prá  ca 
recrea  va e de alto rendimento.

Acesso ao esporte e lazer
Garan  r o acesso e a permanência da população de diferentes grupos
etários em a  vidades de esporte e lazer em cada região da cidade;

Garan  r o acesso dos defi cientes às a  vidades  sicas adaptadas;

Realizar estudo de viabilidade para rea  var o Centro Espor  vo;

Revitalizar os Parques Municipais para a prá  ca de esporte, lazer e a  vidades  sicas;

Implementar academias ao ar livre;

Es  mulo ao desenvolvimento espor  vo saudável;

Fortalecer a imagem de uma cidade que es  mula a prá  ca de esportes radicais;
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Melhorar as condições de acesso, segurança e uso das trilhas existentes;

Apoiar e incen  var a Maratona Trilheira;

Promover a formação de equipes de atle  smo;

Promover campanhas de conscien  zação e debates sobre a importância da prá  ca das a  vidades  sicas;

Fomentar a prá  ca do esporte educacional e de par  cipação em Jogos Estudan  s, Jogos Escolares, 
Jogos Abertos e Jogos Regionais;

Descentralizar as Escolas Espor  vas nas diversas modalidades, inclusive as paraolímpicas;

Ampliar as escolas de artes marciais.

Lazer para todos
Apoiar e incen  var o futebol amador;

Retomar o “Agite seu Bairro”;

Mapear as ruas para áreas de lazer;

Oferecer a  vidades espor  vas específi cas para mulheres e a terceira idade;

Retomar o Programa Férias nos Parques;

Incen  var e realizar gincanas, caminhadas, passeios ciclís  cos e maratonas nas datas comemora  vas 
e nas efemérides espor  vas.

Políticas Sociais 
Para se construir uma sociedade sustentável, em que os desenvolvimentos econômico, urbano e 
social integrem-se na busca da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente, é fundamental 
que essa comunidade avance em relação aos direitos do cidadão e cidadã.

Entre 1997 e 2004, durante o governo do Partido dos Trabalhadores na cidade, as ações na área da 
Assistência Social superaram o cunho filantrópico e benemérito, tendo sido direcionadas e organizadas 
em um sistema descentralizado e participativo, constituído por entidades assistenciais, sociedade 
civil e pelos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente 
visando à democratização e a transparência como prática cotidiana.

Desde então, muito se avançou na política de Assistência Social com a implantação do Sistema Único 
da Assistência Social (SUAS), estabelecida pela Constituição Federal, mas regulamentada e implantada 
somente durante o governo do presidente Lula. Sua chegada aos municípios se deu por meio dos 
Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) e os Centros Especializados em Assistência Social 
(CREAS). Atualmente o município conta com CRAS, mas a sua efetiva atuação está subdimensionada, 
não alcançando todas as pessoas que necessitam de atendimento.

A política de Assistência Social proposta pela Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente busca, 
sobretudo, dar segurança, cobertura, garantias e atendimento a indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social e às que se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos 
violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas e em situação de rua 
entre outras.
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Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Fortalecer a Assistência Social como polí  ca pública;

Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social;

Planejar ações de assistência social ar  culadas com as polí  cas de saúde, educação, esporte cultura, 
lazer e trabalho;

Garan  r a cobertura completa do Programa Bolsa Família às famílias de baixa renda, com organização 
e monitoramento dos benefi ciários;

Estabelecer diretrizes para ao atendimento da população em situação de rua;

Elaborar o Mapa da Exclusão, iden  fi cando as áreas de maior vulnerabilidade e riscos a fi m de 
intensifi car as polí  cas necessárias nesses territórios;

Combater todas as formas de preconceitos e discriminações;

Reorganizar e ampliar as unidades de Centro de Referência de Assistencial Social (CRAS); 

Inves  r em formação dos servidores municipais e nos trabalhadores da Rede de Serviços do município;

Inves  r na formação dos Conselheiros Tutelares e de Direitos, fortalecendo a proteção social;

Implantar uma polí  ca de garan  a de direitos às crianças e adolescentes, em ar  culação com as 
demais polí  cas e sistemas de garan  a de direitos;

Reorganizar os serviços de acolhimento des  nados às crianças, adolescentes e idosos;

Promover programas de atenção aos adolescentes e crianças em situação de risco e violência;

Criar um programa social de acolhimento às famílias carentes; 

Elaborar programas de valorização da juventude;

Potencializar as a  vidades do CEU das Artes da IV Divisão;

Implementar um programa de acolhimento e assistência aos moradores de rua;

Fiscalizar as clínicas de recuperação de dependentes de álcool e outras drogas;

Políticas para as Mulheres
A formulação de polí  cas públicas para Mulheres deve estar presente de maneira interseccional em 
todas as polí  cas de um governo, com olhar ar  culado nas diversas áreas da gestão. Ao mesmo tempo, 
a interseccionalidade evidencia que as mulheres são diversas entre si: indígenas, negras, lésbicas, 
bissexuais, transexuais, do campo, da cidade, quilombolas, de matriz africana, ciganas, jovens, idosas, 
profi ssionais do sexo.

O atual governo federal ataca todas as igualdades de direitos, conquistadas nos governos democrá  cos. As 
mulheres, em sua diversidade, estão entre os grupos mais prejudicados por essas polí  cas de precarização 
da vida e cerceamento da liberdade, estando entre os grupos que são eleitos como inimigos. Temos visto 
e sen  do, co  dianamente, perdas que defi nem uma conjuntura de retrocesso absoluto, aumento do 
feminicídio, de estupros cole  vos, de abusos sexuais e destruição de toda a rede de proteção às mulheres 
em relação às violências, com a re  rada de todo recurso das polí  cas de combate à violência. 
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Assim, enfrentamos o desafi o de construção de polí  cas para a igualdade entre todos os gêneros, 
combatendo as estruturas patriarcais e a polí  ca de morte, que impõem o poder dos homens sobre as 
mulheres, em um contexto de adversidades.

Considerando os desafi os do cenário atual, o compromisso da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente, 
enquanto governo municipal é aproveitar todas as oportunidades para construir alterna  vas e garan  r os 
direitos das mulheres em nossa cidade por meio de polí  cas públicas interseccionais de forma ar  culada 
que promovam a proteção, o atendimento integral, a segurança, a saúde, a educação e qualifi cação 
profi ssional e ainda a geração de emprego e renda para as cidadãs ribeirãopirenses.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Elaborar um Plano Municipal Par  cipa  vo de Polí  ca Pública para a Mulher;

Criar o Centro de Referência de atendimento à Mulher com equipe mul  disciplinar para acolhimento 
humanizado às mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social;

Estruturar e oferecer condições dignas para atendimento no Centro de Referência à Saúde da Mulher;

Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher;

Estabelecer uma relação de parceria entre o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher e 
a Coordenadoria da Mulher;

Potencializar a Coordenadoria da Mulher, a fi m de construir polí  cas públicas transversais para 
atendimento às mulheres;

Garan  r polí  cas públicas de prevenção e enfrentamento à violência;

Criar programas para enfrentamento ao assédio sexual; 

Fortalecer a Rede de Atendimento para Mulheres Ví  mas de Violência, por meio de sensibilização, 
ar  culação e permanente diálogo com os diversos órgãos de atendimento para estes casos; 

Estabelecer parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para orientação conjunta no 
atendimento às mulheres ví  mas de violência;

Capacitação da Guarda Civil Municipal (GCM), para atendimento qualifi cado e humanitário às 
mulheres em situação de violência domés  ca;

Realizar uma ampla divulgação dos serviços públicos des  nados às mulheres;

Realizar a  vidades de formação e divulgação dos direitos das mulheres;

Realizar parceria com a sociedade civil para realização do Curso de Promotoras Legais Populares em 
diversos bairros da cidade;

Divulgar e apoiar o cumprimento da Lei Maria da Penha (11.340/2006);

Criar a “Patrulha guardiã Maria da Penha”, uma ação integrada entre a sociedade civil, órgãos de 
segurança pública, Coordenadoria da Mulher e Ministério Público;

Fazer gestão junto ao Governo do Estado de São Paulo, para instalação da Delegacia da Mulher, com 
funcionamento 24 horas;

Promover a  vidades educa  vas em comemoração ao “Dia da Mulher”, “Outubro Rosa”, entre outras;

Priorizar mulheres chefes de família e baixa renda nas diversas polí  cas públicas do município.
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Políticas para a Juventude
O Brasil reconhece uma série de direitos da Juventude (entendido como adolescentes e jovens com idades 
entre 15 e 29 anos), considerando as especifi cidades desta fase da vida humana, tanto subje  vos – como 
o fato de ser a juventude um sensível período de transição e formação psicossocial – quanto obje  vos 
– como o fato dos índices de violência contra a juventude superarem por amplas margens os mesmos 
índices contra os demais segmentos populacionais.

Essa violência vi  miza principalmente a juventude negra e moradora de periferia. A transformação dos 
territórios de vivência dessa juventude em territórios com garan  a de direitos deve ser tarefa prioritária 
para o Estado, em consonância com o determinado no Estatuto da Juventude, promulgado em 2013, pela 
Presidenta Dilma.

Verifi ca-se ainda, no país, a violação sistemá  ca dos direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude, sendo 
cada vez mais reduzidos os inves  mentos em polí  ca cultural direcionada a este segmento e polí  cas que 
garantam o acesso e permanência com qualidade na educação em todos os níveis.

Além do cenário marcado pela violência e pela ausência de garan  a de direitos, a população jovem sofre 
com o alto desemprego e baixa renda. 

Para a garan  a da vida digna para as juventudes, o segmento precisa ser encarado pela gestão municipal 
de maneira transversal, ampliando as possibilidades de geração de renda, acesso à educação, saúde e 
cultura, livre expressão de sua sexualidade e o combate ao racismo e outras formas de discriminação, 
alinhando-se a uma polí  ca de segurança cidadã que encare a juventude como sujeito de direitos e não 
como inimigo.

São exemplos de experiências posi  vas de governos pe  stas, a criação de programas de capacitação e 
formação de jovens; ações culturais e espor  vas complementares e integradas à rede de educação pública; 
polí  cas de incen  vo ao ingresso no mercado de trabalho; inicia  vas de fomento a empreendimentos de 
economia solidária geridos por jovens; e criação de conselhos, realização de conferências e elaboração de 
planos par  cipa  vos. 

A Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente se compromete a seguir nessa direção ampliando as 
oportunidades dos jovens ribeirãopirenses.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Criar os espaços da Juventude nas regiões da cidade com a  vidades de esporte, lazer e cultura;

Potencializar os programas municipais de educação, saúde e geração de renda voltados à juventude;

Recriar a Casa do Hip Hop em local acessível, com a promoção permanente de cursos e a  vidades de 
formação, aprimoramento e difusão da Cultura Hip Hop e  trabalho socioeduca  vo junto às juventudes 
e sociedade;

Promover ações que insiram os adolescentes e jovens no mundo do trabalho;

Apoiar os cursos preparatórios para ves  bulares de maneira permanente;

Realizar o censo da juventude;

Realizar a Conferência da Juventude, além de ampliar e qualifi car os espaços de par  cipação para a 
defi nição de polí  cas públicas que atendam sua demanda, principalmente dos jovens das áreas periféricas;
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Elaborar o Plano Municipal da Juventude;

Realizar Gestão entre Ministério Público, Conselho Tutelar e CMDCA contra aliciamento de menores.

Atenção a Pessoa Idosa
Sabemos que os indivíduos não envelhecem todos da mesma forma. O envelhecimento humano é um 
processo lento, grada  vo, individual e diversifi cado; sofre infl uência de fatores gené  cos, dos hábitos de vida, 
da alimentação, do ambiente, das doenças presentes e das oportunidades que puderam ter durante sua vida. 

Diante dessa realidade são necessários esforços cole  vos para que as pessoas idosas possam viver em 
condições de dignidade, respeito e solidariedade. Não se trata apenas de polí  cas afi rma  vas, de saúde 
ou assistência social, mas sim polí  cas que consideram a pessoa idosa como um cidadão e uma cidadã 
que deve ter acesso a outros direitos como: esporte e lazer, educação, cultura e moradia, cuidando com 
equidade daqueles que vivem em situação de maior vulnerabilidade social.

A par  r dos dados do IBGE 2010, a es  ma  va da população, em 2019, em Ribeirão Pires seria de 123.393 
habitantes. Assim, o percentual de idosos no município é de aproximadamente 15%, o que corresponderia 
a cerca de 18.500 habitantes com idade a par  r de 60 anos.

Cabe a Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente assumir um compromisso com essa população par  ndo 
de um levantamento do número de atendidos nos diferentes programas das secretarias municipais e 
assegurando um trabalho ar  culado entre as diferentes áreas do Governo.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Integrar e potencializar ações do setor público, principalmente nas áreas de assistência social, saúde, 
habitação, educação, cultura, esporte e lazer e geração de renda para atendimento integral aos idosos;

Incen  var as agências e operadoras de turismo da cidade a promover a  vidades de turismo para a 
população idosa;

Incen  var setores da economia na produção cultural e de lazer aos idosos;

Promover a valorização da pessoa idosa e sensibilização da família quanto às suas necessidades e 
direitos, divulgando o Estatuto do Idoso;

Fortalecer as a  vidades do Centro de Referência do Idoso (CRI);

Criar rede de atendimento para pessoas idosas ví  mas de violência e abandono.

Pessoa com Defi ciência
A gestão municipal precisa se comprometer com a construção de polí  cas para as pessoas com defi ciência, 
desafi o para o qual todos e todas devem estar muito atentos e preparados. Para muito além de polí  cas 
de saúde e assistência social, é preciso desenvolver inicia  vas que garantam condições de acessibilidade e 
locomoção, que favoreçam a par  cipação em a  vidades culturais, de lazer e de educação do corpo. Além 
disso, é necessário desenvolver ações que permitam a geração de emprego e renda e prever o direito à 
cidade para todas as pessoas com defi ciência.

Importantes mudanças no conteúdo das polí  cas públicas municipais foram produzidas, buscando romper 
com uma lógica de fragmentação dessas polí  cas, promovendo a superação das desigualdades, a inclusão 
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social, a garan  a de oportunidades e de acesso a serviços e bens públicos. Essas mudanças asseguraram 
o atendimento aos critérios de universalidade, igualdade e jus  ça social na produção das prioridades, na 
execução das obras e na prestação de serviços. 

É necessário que a gestão municipal assuma uma polí  ca de atendimento da pessoa com defi ciência 
desenvolvendo ações e serviços que integrem as diversas áreas da administração, ou seja, atender as 
pessoas com defi ciências considerando suas especifi cidades e desenvolvimento integral.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Ar  cular e propiciar a inclusão e acessibilidade das pessoas com defi ciência nas diversas polí  cas 
públicas e privadas e o direito de usufruir dos bens públicos da cidade;

Oferecer formação permanente aos servidores públicos municipais para ao atendimento das pessoas 
com defi ciência;

Estabelecer e manter parcerias e convênios que trabalhem com este segmento;

Desenvolver campanhas educa  vas sobre os direitos das pessoas com defi ciência;

Criar um banco de vagas das empresas locais para pessoas com defi ciência, a fi m de absorver mão de 
obra local; 

Promover a qualifi cação profi ssional da pessoa com defi ciência para inclusão no mercado de trabalho;

Garan  r ações afi rma  vas para a promoção de igualdade e equidade;

Inves  r na ar  culação de programas e ações integradas e intersetoriais, combatendo o preconceito e 
promovendo a autonomia, o protagonismo e o reconhecimento dos direitos sociais;

Implementar ações de formação, focadas nas polí  cas afi rma  vas e nos direitos humanos, para a 
sociedade, gestores e servidores públicos.

Promoção da Igualdade Racial
De acordo com esta  s  ca divulgada pelo Ins  tuto Brasileiro de Geografi a e Esta  s  ca (IBGE) para 2016, 
78,5% da população mais pobre do país é composta pela população negra. Necessário que se reconheça, 
para análise deste percentual, o processo histórico da formação sociocultural e econômica do Brasil.

Neste momento de crise sanitária de proporções globais, presenciamos com maior intensidade os male  cios 
do racismo estrutural e da falta de polí  cas públicas específi cas para minimizar as desigualdades sociais e 
raciais de nossa sociedade, que têm subme  do às pessoas menos favorecidas - ainda mais - à pobreza e a 
vulnerabilidade social. 

Em que pese a grande desigualdade já exposta, cabe destacar e reconhecer também a importante 
contribuição da população negra para a construção do nosso território, (que não se limita a mão de obra), 
mas na dança, na música, na literatura, na discussão e construção de polí  cas públicas, na preservação da 
memória, na religiosidade, no avanço das polí  cas sociais. 

Ao pensar a cidade é necessário e urgente enfrentar este desafi o com a propositura de polí  cas públicas 
de ações afi rma  vas de forma integrada, transversal e intersecretarial, visando à superar o abismo 
existente entre a população negra e a população não negra, assim como fortalecer o protagonismo negro 
na construção da cidade. 
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A Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente se coloca como agente na construção de uma Ribeirão Pires 
que defenda o direito de todos, todas e todes, indis  ntamente, por uma Ribeirão Pires an  rracista e 
verdadeiramente de toda a gente. 

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Comprometer-se com a luta an  rracista em todas as ações do Governo, criando situações concretas 
que levem ao empoderamento dos negros;

Elaborar conjunto de polí  cas públicas visando à transformar a cultura racista da cidade e combater 
o apagamento da cultura negra;

Fortalecimento do Conselho de Polí  cas Públicas de Igualdade Racial;

Incluir e trabalhar com os espaços religiosos para combater a intolerância à manifestação de fé;

Prestar orientação para a legalização das casas religiosas de matriz africana;

Buscar e trazer à tona o legado da luta dos negros, sua importância na construção da cidade,
e concre  zar este registro com um marco  sico na cidade, um monumento da cultura negra;

Fomentar a elaboração de uma formação nos moldes das Promotoras Legais Populares (PLPs) no que 
tange às relações raciais e à jus  ça negra;

Incluir as questões étnico-raciais, o combate à discriminação racial
na pauta de formação constante dos professores;

Implementar, de forma clara e obje  va, a Lei 10.639/03, que trata 
sobre o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira.

População LGBTQI+
A construção de polí  cas de inclusão social e de combate às desigualdades para a população LGBTQI+ 
requer a afi rmação de medidas estratégicas, fundamentadas em preceitos é  co-polí  cos que visem à 
garan  a dos direitos e do exercício pleno da cidadania. Para o avanço na implementação dessas polí  cas 
– democrá  cas e inovadoras.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Fortalecer e adequar o nome do Conselho à Atenção da Diversidade Sexual, para Conselho Municipal 
LGBTQI+;

Realizar Fórum para elaboração de Plano Municipal de Promoção da Cidadania LGBTQI+ e 
Enfrentamento da LGBTfobia;

Criar o Centro Municipal de Referência LGBTQI+ para oferecer serviços como atendimento psicossocial, 
orientação e encaminhamento jurídico em casos que envolvam violência contra lésbicas, gays, 
bissexuais e transgêneros;

Criar o Programa Ribeirão Pires Contra a LGBTfobia, com a intenção de preparar os servidores 
municipais para receber e lidar da maneira mais correta com o público, viabilizando assim o acesso a 
saúde, educação e outros serviços, como por exemplo, o tratamento pelo nome social e a humanização 
nos atendimentos relacionados a vulnerabilidade social;
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Criar e aprimorar programas Sociais de inclusão e cidadania para a população LGBTQI+;

Assegurar o uso do Nome Social nos formulários da Prefeitura;

Criar um Mapa Municipal de Violência Homofobia e capacitar a GCM para atender os casos;

Realizar parcerias com outros entes públicos e privados para construir uma rede no município;

Garan  r que o recorte de orientação sexual, de iden  dade de gênero e racial perpasse todas
as polí  cas do município buscando executar e implementar polí  cas não segregacionistas;

Garan  r a par  cipação dos segmentos LGBTQI+ nas instâncias dos conselhos e conferências
de saúde, para interferir na formulação de polí  cas públicas e atuar no controle social;

Incluir o quesito étnico-racial, orientação sexual e iden  dade de gênero nos formulários
e sistemas de informação do SUS nas UBSs, UPA e Hospital Municipal;

Assegurar que a representação do Execu  vo junto ao Consórcio Intermunicipal seja realizada por 
membro da população LGBTQI+;

Garan  r a realização dos eventos de visibilidade à população LGBTQI+;

Oferecer condições para a ampliação de escolaridade e qualifi cação profi ssional para a população LGBTQI+;

Criar programas de incen  vo à contratação da população LGBTQI+.

Segurança Alimentar
As primeiras ações públicas de segurança alimentar em Ribeirão Pires aconteceram durante o Governo da 
prefeita Maria Inês (1997-2004), com o obje  vo de melhorar a qualidade dos alimentos, evitar desperdícios 
e atuar no combate à desnutrição infan  l nas áreas de vulnerabilidade social do município. 

Desde então, muito se avançou nas polí  cas nacionais de combate à fome, à desnutrição e no estabelecimento 
de polí  cas de melhoria da qualidade alimentar da população em nível federal. Principalmente com a 
implantação, a par  r da Lei Federal 11.346/2006, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) 
que estabelece as defi nições, princípios, diretrizes e obje  vos com vistas a assegurar o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA). 

Novos programas de acesso à alimentação podem ser ins  tuídos mediante parcerias entre o Governo, a 
inicia  va privada e a sociedade civil organizada. 

O Programa de Governo da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente poderá contar, mais uma vez, com 
essa polí  ca pública fundamental para valorizar a dignidade humana, melhorar a qualidade de vida e 
garan  r um direito básico de todo ser humano: o direito à alimentação.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Criar o Fórum Municipal de Segurança Alimentar para envolver en  dades e associações de cidade 
no debate e estabelecimento de polí  cas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), de acesso e 
distribuição dos alimentos;

Criar o Programa de Suplementação Alimentar com o obje  vo de proporcionar às famílias em 
situação de exclusão social e vulnerabilidade nutricional condições mínimas de subsistência mediante 
o fornecimento de alimentos e cuidados com o desperdício;
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Criar o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana para implantar hortas comunitárias em comunidades 
e bairros, proporcionando acesso a uma alimentação saudável e fonte de geração de renda;

Fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e aquisição de alimentos provenientes 
da agricultura familiar;

Criar o Banco Municipal de Alimentos para combater o desperdício de alimentos, captando doações 
e repassando às en  dades que atendem a população em situação de risco nutricional;

Desenvolver o Programa de Aquisição e Alimentos com o intuito de ar  cular a produção da agricultura 
familiar e a des  nação desta produção para o Banco de Alimentos e escolas municipais, visando ainda 
o desenvolvimento da economia local;

Criar o Programa de Educação Alimentar para oferecer palestras e cursos enfocando a educação 
alimentar e fomentando a  vidades para geração de trabalho e renda;

Integrar a polí  ca municipal de vigilância sanitária à polí  ca municipal de segurança alimentar 
com o intuito de oferecer informações aos bares, lanchonetes e restaurantes e capacitação para 
empreendedores produzirem alimentação saudável e balanceada nos empreendimentos. 

Políticas para a Segurança Urbana e Ambiental
A Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente acredita numa política de segurança pública e de estado 
articulada, integrada, intersetorial, comunitária e de monitoramento, que garanta não somente a 
segurança ao patrimônio público e privado e aos cidadãos e cidadãs, como o combate a qualquer 
tipo de violência, de trânsito, contra a mulher, contra o idoso, à criança, mas sobretudo que garanta o 
respeito aos direitos humanos e a prevenção à agressão verbal, ao bullying e o combate intransigente 
ao ódio e às fake news.

O Governo do Estado é o principal responsável pela polí  ca de Segurança Pública. No entanto, os 
municípios podem e devem atuar de maneira complementar, sobretudo em ações de prevenção ao crime 
e à violência, que historicamente tem sido uma difi culdade na atuação do Estado.

A polí  ca municipal de segurança cidadã manterá a ar  culação permanente entre as ações preven  vas e 
ações sociais que permitam uma atuação do município sobre as causas da violência, por meio de polí  cas 
integradas, mul  ssetoriais e territorializadas.

É importante lembrar que uma segurança municipal preven  va cidadã depende também de variáveis que 
vão além das ações policiais, tais como o ambiente comunitário, equipamentos cole  vos de qualidade, 
infraestrutura social e urbana, meio ambiente e os diversos serviços de u  lidade pública.

Ações municipais têm grande impacto na sensação de segurança da comunidade. Assim, a iluminação 
pública nos bairros, fi scalização de posturas rela  vas ao ordenamento, uso e ocupação do solo, o 
saneamento básico, as ações de zeladoria da cidade, como aquelas que foram realizadas durante os 
governos do Par  do dos Trabalhadores em nossa cidade, são fatores que contribuem para a qualidade de 
vida e para prevenir a violência, atuando como ações complementares de segurança pública.

A Frente PT-PSOL Ribeirão Pires de toda a gente assumirá o compromisso de ar  culação da gestão da 
polí  ca de segurança, que precisa ter atuação intersetorial com a par  cipação das diversas áreas da 
administração, de modo a consolidar a ação preven  va como uma marca da nova administração da cidade.
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Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Elaborar juntamente com a sociedade civil, o Plano Municipal de Segurança Urbana Cidadã;

Fortalecer a organização do Conselho de Segurança CONSEG;

Elaborar um mapa da violência e manter o acompanhamento dos indicadores de criminalidade, a fi m 
de inibir delitos;

Desenvolver, no âmbito intersecretarial, ações voltadas para a segurança pública;

Criar um gabinete de Defesa Social integrando as polícias, poder público municipal, poder judiciário e 
comunidade com o obje  vo de propor ações e polí  cas públicas para o setor por meio de um Fórum;

Garan  r a adequação do efe  vo e das funções da guarda às realidades do município, tornando-a uma 
Corporação Cidadã;

Oferecer qualifi cação con  nuada aos profi ssionais da Guarda Civil Municipal;

Melhorar a infraestrutura (viaturas, uniforme, armamentos, equipamentos) da Guarda Municipal 
para atender a demanda de proteção dos bens públicos e para ampliar a prestação de serviço;

Promover ações junto aos órgãos municipal, estadual e federal para viabilizar a inclusão do município 
no Sistema Único de Segurança Pública, garan  ndo melhoria na infraestrutura;

Potencializar as ações de natureza polí  ca junto ao Estado para aumentar o efe  vo das polícias no 
município e  realizar ações conjuntas;

Fortalecer a par  cipação da comunidade no processo de gestão das polí  cas territorializadas de 
prevenção da violência com o Programa Cidade de Paz;

Melhorar o serviço de manutenção e expandir a iluminação pública a  ngindo 100% da malha urbana;

Melhorar a iluminação e a segurança dos equipamentos e prédios públicos por meio da instalação de 
câmeras de monitoramento;

Desenvolver programas nas áreas de cultura, esporte, lazer e geração de emprego
e renda para grupos de risco, principalmente em região com alto índice de violência;

Desenvolver projetos intersecretariais e intersetoriais de prevenção a criminalidade, garan  ndo a 
par  cipação da sociedade civil;

Incen  var as prá  cas de policiamento preven  vo e comunitário;

Ampliar e reestruturar a Ronda Escolar e Comunitária da Guarda Civil Municipal fortalecendo a 
aproximação com a população;

Reestruturar a Guarda Civil Municipal Ambiental e Turís  ca;

Estabelecer parcerias para a criação de Programas de mediação de confl itos; 

Oferecer um serviço de ronda da GCM mais efe  vo;

Criar e apoiar projetos de “vizinhança solidária” e “conheça seu vizinho”;

Ampliar o sistema de vídeo-monitoramento por câmeras, garan  ndo o efe  vo trabalho de inteligência;

Desenvolver junto a corregedoria da GCM programas de orientação aos  pos previstos na lei 
13869/2019 que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

;
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Ampliar o sistema de videomonitoramento por câmeras, 
garantindo o efetivo trabalho de inteligência.

Destaque
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A crise econômica e ambiental e agora sanitária que o mundo 
atravessa nos desafi a de forma enfá  ca a pensar na necessidade 

de desenvolver no município de Ribeirão Pires um modelo econômico 
que respeite os limites de um território localizado 100% em área 
de proteção dos mananciais a par  r de uma perspec  va de futuro 
sustentável que garanta geração de emprego e qualidade de vida de 
quem aqui vive, trabalha e empreende.

Mais uma vez precisamos apontar soluções que mostrem saídas para 
essa crise e proponham um novo caminho para a cidade, sem deixar 
de lado tudo o que se construiu até aqui. São novos compromissos 
econômicos, sociais e polí  cos que teremos que enfrentar, não só 
com os atores econômicos e sociais da cidade, mas também com os 
demais municípios do Grande ABC.

A Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente tem claro que as ações 
des  nadas ao desenvolvimento econômico e social precisam ar  cular 
demandas urgentes e planejamento de curto, médio e longo prazo. 

Geração de Emprego
e Renda Emergencial
Geração de emprego e renda é prioridade nesta conjuntura de 
pandemia e crise econômica. Cabe ao governo municipal liderar as 
inicia  vas locais que ar  culem a criação de postos de trabalho, bem 

Desenvolvimento 
Sustentável Gerando 
Emprego e Renda

Eixo 4



48 Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente 

como implementar polí  cas efe  vas para a mi  gação do drama do desemprego de muitas famílias que 
vivem na cidade. A este conjunto de ações daremos o nome de Programa Emprega Ribeirão.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Criar um programa de trabalho e renda para os setores mais vulneráveis da população, ar  culado 
com programas de qualifi cação profi ssional e de intermediação de mão de obra; 

Ar  cular efe  vamente o sistema de proteção ao emprego e a renda, na qual a polí  ca a  va de 
viabilização de renda às famílias mais carentes se ar  cule com o desenvolvimento local, a qualifi cação 
profi ssional com elevação de escolaridade e a regionalidade;

Apoiar a entrada dos jovens no mercado de trabalho, com a dinamização
de vagas públicas e privadas no setor de cultura, esporte, turismo e lazer;

Implementar um plano de es  mulo para as compras no comércio local, iniciando a ação pelas próprias 
compras públicas do município, que sempre que possível, deve priorizar os agentes econômicos da cidade;

Intermediar quem tem vagas disponíveis geradas pelo plano e os desempregados da cidade criando 
um círculo virtuoso no território em que a priorização na compra local alimenta a renda do trabalhador 
da cidade, que impulsiona o consumo nos pequenos empreendimentos;

Ofertar ofi cinas e cursos para formação de monitores ambientais e culturais,
gerando renda à população local e fomentando a vocação/potencialidade da cidade.

Planejamento e visão estratégica de curto, médio 
e longo prazo para o desenvolvimento econômico e 
social de Ribeirão Pires
A Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente acredita que o poder local deve liderar a elaboração de um 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Local (PEDEL), um programa de médio e longo prazo 
que estabeleça as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento econômico e social de Ribeirão Pires com 
a pactuação de metas de geração de emprego e renda, bem como de implementação de ações que visem 
à melhoria do ambiente de negócio e da segurança jurídica e ins  tucional de quem pretende inves  r na 
cidade, resolvendo gargalos históricos que travam nosso crescimento econômico.

A elaboração do PEDEL será um processo de pactuação do poder público executivo e legislativo, 
das principais entidades organizadas de nossa cidade e da sociedade em geral de Ribeirão Pires 
tendo como referência a valorização do diálogo social, um dos princípios fundamentais dos governos 
democráticos populares.

Indústria, Comércio e Serviço 
É fundamental a pactuação de uma estratégia de reindustrialização do município por meio da negociação 
de um plano de novos inves  mentos das indústrias e da atração de novas empresas, de modo a permi  r 
uma retomada do dinamismo industrial em nossa cidade. Nesse sen  do a Frente PT-PSOL Ribeirão de 
toda a gente assume os seguintes compromissos.
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Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Atrair para a cidade uma indústria renovada, compromissada com a sustentabilidade e que dinamize 
o setor de comércio e de serviços da cidade;

Atrair inves  mentos em empresas de logís  ca de baixo impacto ambiental, aproveitando a localização 
estratégica da cidade próxima ao Rodoanel, a capital paulista, do Porto de Santos e Aeroporto de Guarulhos;

Criar a Sala do Empresário para ofertar cooperação e assessoria técnica junto às empresas locais 
(serviços, indústria, comércio) para buscar alterna  vas de oportunidades;

Fortalecer rede de parceiros, empresários e en  dades da sociedade civil focada no desenvolvimento 
econômico e sustentável de Ribeirão Pires.

Micro e Pequena Empresa
Defendemos a criação de polí  cas de apoio às micro e pequenas empresas, microempreendedores 
individuais (MEI) e as coopera  vas vinculadas com a economia solidária. 

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Criar o Centro de Inteligência do Empreendedor que tem como missão apoiar o empreendedor local 
consolidando e compar  lhando informações e soluções que apóiem na busca de oportunidade, 
clientes e mercado para além dos limites de nosso Município, fazendo com que a balança comercial 
municipal seja posi  va e geradora de riqueza;

Implementar Arranjos Produ  vos Locais (APL) nos setores de serralheria e montagens, ferramentaria, 
turismo, panifi cação, pesqueiros, restaurantes e gastronomia e economia cria  va que ar  culem 
empresas e empreendedores para busca de oportunidades, negócios e fornecedores ampliando a 
compe   vidade a par  r da ação empresarial conjunta e ar  culada;

Criar um serviço de apoio ao empreendedorismo;

Incen  var as incubadoras públicas e empreendimentos solidários;

Fortalecer as coopera  vas de produção e serviço; 

Fortalecer as coopera  vas de catadores de materiais recicláveis e os(as) catadores(as) com o obje  vo 
de garan  r o desenvolvimento individual e cole  vo e es  mular as ar  culações locais e regionais para 
valorizar o processo de negociação dos produtos;

Criar um sistema público por meio de um aplica  vo de inter-relação entre clientes e fornecedores 
denominado “Junta Ribeirão” que ar  cule quem produz de quem quer comprar, quem tem serviço a 
oferecer de quem busca por executores;

Integrar o Banco do Povo de Crédito Solidário à polí  ca de fomento dos MEIs e microempresas criando, 
sobretudo, fi nanciamentos especiais para a cadeia (eco) turís  ca e para adequação de espaços em 
ambiente de trabalho voltada para munícipes em vulnerabilidade socioeconômica.

Tecnologia
A presença da Universidade Federal do ABC (UFABC), uma importante conquista recente da região, nos 
coloca em condição de pensar uma nova economia. Em torno dela entendemos que devemos construir 
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conexão no campo da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ar  culada com o setor produ  vo, com a 
promoção da cria  vidade e da inovação nos vários campos de a  vidade, incluindo-se nessa perspec  va 
uma inclusão digital democra  zante no sen  do de apoiar a implantação de empresas inovadoras.

Neste sen  do, a Frente PT-PSOL Ribeirão toda a gente defende ações a  vas para fomentar a instalação de 
empresas diretamente relacionadas ao setor de tecnologia, e com rendimentos salariais por trabalhador 
acima da média atual, que permita aumentar a renda média de nossa população.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Incen  var a criação e implementação de prestadores de serviços tecnológicos, tais como desenvolvedo-
res de sistemas e suporte avançado na área de TI para empresas e usuários fi nais, entre outras;

Implantar Programa Municipal de Inovação Tecnológica;

Promover workshops e grupos de trabalho envolvendo a indústria e as ins  tuições de ensino e 
pesquisa, buscando soluções cria  vas.

Turismo 
O turismo representa 10% do PIB global e cerca de 13% dos empregos do planeta conforme dados de 
2019 da Organização Mundial de Turismo (OMT). Ao mesmo tempo foi uma das a  vidades mais a  ngidas 
pelas novas regras de convivência que o mundo adotou devido à pandemia e a sua retomada será lenta e 
gradual, principalmente o turismo internacional.

Isto traz oportunidades para Ribeirão Pires, pois segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - 
ABIH, a retomada da a  vidade virá inicialmente em viagens curtas e domés  cas, com os viajantes optando 
por um  po de turismo mais simples, em des  nos mais próximos, na sua maior parte feitos através das 
rodovias, como é o caso de nosso município. 

Durante o Governo do Par  do dos Trabalhadores Ribeirão Pires conquistou a elevação do município de 
Ribeirão Pires à categoria de Estância Turís  ca. Esse status deu ao município o direito de receber recursos 
anuais vindos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turís  cos (DADETUR) para 
o fomento e estruturação das a  vidades de turismo, gerando negócio, emprego e renda.

Porém, os governos que se seguiram foram incapazes de dinamizar o turismo no município.

Diante desse cenário, é necessário preparar a nossa cidade para receber e fi delizar o visitante com polí  cas 
de apoio, formação profi ssional, ar  culação setorial e regional, bem como de infraestrutura turís  ca para 
que Ribeirão Pires passe a fi gurar entre as melhores opções de turismo no estado de São Paulo.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Elaborar e implantar o Plano Diretor de Desenvolvimento do Turismo;

Fortalecer a cadeia produ  va do turismo com recorte coerente com a iden  dade da cidade;

Aliar a geração de emprego e renda com a proteção ou conservação da paisagem em projeto de 
turismo histórico-cultural-arquitetônico-ambiental;

Garan  r manutenção e mobiliários urbanos qualifi cados nos equipamentos de turismo da cidade: 
mirantes, parques, sí  os históricos e ecológicos;

Revitalizar todos os pontos turís  cos;
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Mapear e iden  fi car o patrimônio natural com vistas a cons  tuir novos atra  vos turís  cos;

Redesenhar os roteiros turís  cos da cidade e defi nir uma programação de
visitas guiadas por pontos ambientais e culturais importantes da cidade;

Criar um programa para a população conhecer e se apropriar
dos pontos turís  cos e lugares históricos da cidade;

Implantar e divulgar roteiro de trilhas;

Estabelecer parcerias para viabilizar passeios pelas trilhas e pontos turís  cos da cidade;

Garan  r que as feiras, eventos e festas, assim como o Fes  val do Chocolate
sejam fonte de emprego e renda para o município;

Implantar calendário de festas e eventos turís  cos ar  culando
áreas afi ns como cultura, esporte e lazer e desenvolvimento;

Fomentar a implementação de rede de hospedagem, de bares e restaurantes, focando o turismo 
ecológico sustentável;

Promover a  vidades náu  cas no Parque Milton Marinho de Moraes e apoiar ins  tucionalmente 
a  vidades em empreendimentos privados;

Explorar o perfi l natural de Ribeirão Pires em desenvolver os Esportes Radicais e de Aventura;

Criar produtos para o desenvolvimento turís  co com rotas turís  cas de um dia, com infraestrutura de 
recepção ao turista;

Gerar renda com formação de moradores para monitoria ambiental
e cultural, para atendimento de roteiros com visitas guiadas;

Requalificar o entorno do Parque Milton Marinho de Moraes, atual Parque Oriental e implantar 
um bicicletário.

Fomentar e potencializar a  vidades turís  cas e de lazer (chácaras, pesqueiros, restaurantes etc) ao 
longo e no entorno das estradas que cortam Ribeirão Pires.

Mineração
A água mineral é a a  vidade econômica mais importante do setor de mineração.  Durante o governo pe  sta 
da professora Maria Inês foi realizado um estudo técnico pelo Ins  tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) que 
detectou que o município de Ribeirão Pires tem o maior potencial minerário da região metropolitana de 
São Paulo e um dos melhores do Estado, no que se refere à produção de água mineral.

Buscando aproveitar todas as possibilidades de a  vidades geradoras de emprego e renda dentro do 
escopo do desenvolvimento sustentável, necessitávamos aprofundar o conhecimento sobre a situação 
da produção de água mineral e extração de pedra e de areia. Apresentado pelo IPT em duas fases (2000 e 
2003) o estudo possibilitaria desenvolver o setor de forma sustentável.

Além da produção de água, a foz do Ribeirão Pires, na represa Billings, oferece potencial razoável de 
aproveitamento de areia proveniente de assoreamento. Mas tal economia deve ser tratada respeitando 
todas as exigências legais para que não haja impactos ambientais. O mesmo ocorre com a exploração de 
pedra e brita, importante fonte econômica do passado que gerou grandes passivos ambientais. 
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Trabalhando com esta perspec  va, a Prefeitura, durante o governo do Par  do dos Trabalhadores, manteve 
uma coopera  va de canteiros incubada e incen  vava o desenvolvimento do setor, principalmente ligado 
à produção de artesanato e materiais ornamentais de alto valor agregado e a prestação de serviços 
especializados. A Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente pretende retomar esses estudos e os 
inves  mentos no setor.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Elaborar Plano Diretor de Mineração ar  culado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;

Criar estratégia de mercado para criar uma marca para a água da cidade, fortalecendo os produtores locais;

Iden  fi car e implementar um modelo de tratamento e compa  bilização entre desassoreamento e 
a  vidade econômica de extração de areia;

Iniciar um trabalho de recuperação das áreas degradadas pelas a  vidades extra  vas de areia e pedra;

Promover a qualifi cação dos canteiros através do apoio ao coopera  vismo, para diversifi cação de 
a  vidades, qualifi cação da mão-de-obra e regularização das a  vidades de cantaria;

Agricultura Urbana e Sustentabilidade
das Áreas Preservadas 
Com 107 km², o município de Ribeirão Pires é um dos mais extensos da região do Grande ABC e conta com 
uma importante área de preservação com chácaras e sí  os para uso de lazer das famílias em meio à Mata 
Atlân  ca, pesqueiros e pequenas áreas de produção agrícola, sobretudo de subsistência ou que integra o 
cinturão de produção de verduras e legumes, principalmente na divisa com o município de Suzano.

Atualmente, Ribeirão Pires não conta com qualquer polí  ca de es  mulo e desenvolvimento dos setores 
produ  vos agrícolas do município e das áreas preservadas, vamos mudar essa realidade.

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Incen  var e apoiar os diversos modelos de cultura e produção de alimentos, como as hortas urbanas, 
além do es  mulo à produção agrícola orgânica e do extra  vismo sustentável;

Es  mular a agricultura familiar local para a aquisição dos gêneros alimen  cios para a merenda escolar 
u  lizando como es  mulo a Lei nº 11.947/2009;

Incen  var à produção de hortaliças, frutas, ervas e outros alimentos em espaços públicos 
disponibilizados para o fi m de produção de alimento;

Apoiar diversos modelos de cul  vo e produção em contato com a comunidade: horta urbana, 
concessão, horta pedagógica;

Difundir conhecimento para a produção e benefi ciamento de alimentos: técnicas de plan  o, 
iden  fi cação de plantas comes  veis, aprendizado da u  lização de plantas não comerciais na 
alimentação;

Apoiar e promover o intercâmbio de produção;

Garan  r distribuição por meio de vendas (feira de orgânicos, inserção em mercados locais), e favorecer 
as doações;
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Inserir as escolas como espaço de produção e de aprendizado, visando inclusive à merenda escolar;

Incen  var e apoiar a formação de coopera  vas de benefi ciamento; produção de geleias, conservas, 
pães e bolos;

Implantar uma polí  ca agrícola de extração sustentável de frutos e óleos da Mata Atlân  ca como, por 
exemplo, o cambuci, o araçá e a uvaia ar  culada com uma polí  ca de desenvolvimento da indústria 
alimen  cia. 

Integração Regional 
Entendemos que Ribeirão Pires não pode fi car isolado do contexto regional, já que a solução de muitos dos 
problemas que atualmente o município enfrenta depende de ações ar  culadas entre os sete municípios 
do Grande ABC.

Nesse sen  do, faz-se necessário manter a presença ins  tucional nas instâncias decisórias regionais e 
estaduais, buscando a consolidação das propostas que interessam à cidade, integradas aos temas regionais.

No governo da prefeita Maria Inês, Ribeirão Pires foi destaque no cenário regional par  cipando a  vamente 
de várias instâncias importantes como a Câmara Regional do ABC e do Consórcio Intermunicipal do ABC, 
Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, e Comitê e Subcomitê de Bacias, fechando acordos com o 
Governo do Estado nas áreas de meio ambiente, saúde, viário, saneamento básico e turismo.

Desde então, as gestões municipais tomaram uma a  tude de isolamento e pouco ou nenhum protagonismo 
regional, tornando a cidade mera apoiadora das estratégias e polí  cas regionais das outras cidades da 
região e não esboçou nenhuma reação à estratégia de esvaziamento dos espaços regionais de ar  culação 
e debate das polí  cas públicas, contribuindo para a atual situação de paralisia do Consórcio Intermunicipal. 
Por conta disso a Frente PT-PSOL Ribeirão toda a gente propõe retomar o protagonismo das instâncias 
regionais na relação com os entes da Federação, seja ele o Governo do Estado de São Paulo, ou o Governo 
Federal. 

Propostas da Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente:
Retomar a capacidade de planejamento, ar  culação e implementação de polí  cas públicas integradas 
para a região do Grande ABC;

Estabelecer plano de ação imediato e emergencial para a retomada regional sustentada, em 2021;

Lançar o processo de mobilização da sociedade civil e gestores para a elaboração e posterior 
implementação do PPA Regional Par  cipa  vo 2022/2025, em alinhamento com a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável;

Prosseguir na implantação do Plano Regional de Mobilidade;

Revisar e implantar o Plano Diretor Regional, ar  culando a revisão dos planos diretores municipais 
de acordo com suas diretrizes;

Fortalecer o Centro Regional de Formação em Segurança Urbana;

Buscar integração das Guardas Municipais por intermédio de uma polí  ca comum de inteligência e 
informação;

Retomar o plano regional de gestão e prevenção de riscos, com a par  cipação das Defesas Civis 
municipais e en  dades da sociedade civil; 
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Revisar e fortalecer as diretrizes regionais de gestão ambiental e planejamento urbano;

Fortalecer as ações de acolhimento da Casa Abrigo Regional para
as mulheres em risco de morte decorrente da violência domés  ca;

Criar Casa de Acolhimento Regional para a comunidade LGBTQI+;

Ar  cular a Região de Saúde do ABC, para buscar do Governo do Estado a ampliação do acesso aos 
serviços especializados ambulatoriais e hospitalares, revendo a oferta de acordo com as necessidades 
dos municípios, priorizando consultas, exames e internações de alta complexidade ou de doenças raras;

Promover a discussão da Região de Saúde do ABC, envolvendo o governo do Estado e os demais 
municípios, para o enfrentamento de desafi os da saúde de âmbito regional, com ênfase para o 
atendimento hospitalar de crônicos adultos e infan  s e o atendimento de doenças raras;

Retomar ações integradas de políticas públicas de desenvolvimento econômico no Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC e na Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, além de fortalecer 
parcerias com o Sebrae, Ciesp, Fiesp, entre outros, para impulsionar o desenvolvimento 
econômico da cidade;

Ar  cular com o governo estadual a construção de uma alça de acesso ao Rodoanel Leste em Ribeirão Pires;

Estabelecer inicia  vas específi cas e compa  veis para o desenvolvimento local no território 
correspondente às áreas de manancial, voltadas ao fomento de negócios ambientalmente sustentáveis 
e do turismo de alcance metropolitano;

Realizar a integração das estratégias de turismo de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Paranapiacaba 
criando o corredor verde;

Fortalecer a rota do Fes  val do Cambuci junto a Rio Grande da Serra e Vila de Paranapiacaba/Santo André;

Ar  cular e apoiar a implementação do Plano Diretor Regional, dando suporte à nova estratégia 
econômica para o Grande ABC, especialmente no que diz respeito à preservação e des  nação de 
áreas para uso industrial e desenvolvimento tecnológico, bem como a proteção e desenvolvimento 
local das áreas de mananciais;

Estabelecer polí  ca de compras conjuntas de forma regional para as estruturas municipais de educação, 
saúde, segurança pública e defesa civil, especialmente, com base na legislação de consórcios públicos 
e buscando fomentar o potencial de oferta da economia local. 

;

+;



13012 13113

13789
João Cláudio

13640

13151

13700
do Estacionamento

13519 13180
Márcia

13927 13014Rosa 13111 13300

13013Alemão 13061Ramos 13456 13166 13333

Estas são as candidatas e candidatos à Câmara de 
Vereadores que apoiam o Programa de Governo 

da Frente PT-PSOL  Ribeirão de toda a gente
PT



Ribeirão Pires de toda a genteRibeirão Pires de toda a gente
Prof. Felipe Magalhães é candidato a prefeito pela 
Frente PT-PSOL Ribeirão de toda a gente e Jacque 

Cipriany sua vice-prefeita.

Prof. Felipe Magalhães, docente da rede privada de 
ensino, é sociólogo formado pela Universidade de São Paulo 
(USP) com especialização pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Possui experiência na gestão pública como assessor de 
gabinete na prefeitura de Mauá, diretor e secretário-adjunto 
na prefeitura de Santo André.

Jacque Cipriany, mulher, negra, rapper e mãe de gêmeas, é 
advogada formada pelo Mackenzie com atuação na área civil e 
criminal. Integra a Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP.

A experiência do Prof. Felipe Magalhães e o olhar 

social de Jacque Cipriany vão transformar Ribeirão Pires 
em uma cidade melhor para todos.

Prof. Felipe Magalhães vai dar especial atenção aos bairros 
e aos que mais precisam. Vai cuidar da saúde, da educação, da 
mulher, da juventude, dos idosos e defi cientes. Vai investir no 
desenvolvimento, no turismo, na cultura, no esporte e lazer, 
em um transporte efi ciente e na inovação. Vai proteger o meio 
ambiente e trabalhar por uma cidade planejada, bonita e 
organizada. Mas quer fazer tudo isso com a sua participação. 
Por isso, dessa vez, escolha a melhor opção.
Vote Prof. Felipe Magalhães prefeito 13.

PARA PREFEITO VOTE 13      VOTE PROF. FELIPE MAGALHÃES 13

@felipemagalhaesRP @felipemagRPAcompanhe o Prof. Felipe nas redes sociais


