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1. INTRODUÇÃO

A Proposta de Plano de Governo para a gestão de 2021 – 2024 apresentada pela coligação “Ribeirão Pires no Caminho 
Certo” (PSDB, PTB, PSD, DEM, PODEMOS, PRTB, PCdoB, MDB, PV, PDT, PSC e CIDADANIA) tem como candidato à 
reeleição da Estância Turística de Ribeirão Pires, Adler Alfredo Jardim Teixeira, o Kiko, e tem por característica compor-
se de um Projeto que vislumbra avançar nas realizações já conquistadas, partindo de uma experiência muito positiva, 
construída ao longo dos quatro anos em que esteve à frente da prefeitura deste município, oportunizada por uma 
equipe técnica qualifi cada somada ao seu Know-How, conquistado em décadas de serviços prestados no Poder 
Público, que inclui três mandatos como vereador, dois como Prefeito da cidade de Rio Grande da Serra e o atual 
mandato, como Prefeito do município de Ribeirão Pires. 

Além da experiência no Legislativo e no Executivo, o Prefeito Kiko esteve à frente de outros postos na região e no 
Governo do Estado, perfazendo um projeto de realização regional, que inclui de maneira mais direta as duas cidades 
irmãs, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e de maneira indireta, todas as sete cidades que, em conjunto, compõem 
o Grande ABC.

É, portanto, com a propriedade de quem já provou sua competência e seriedade que Kiko, juntamente com sua 
equipe que inclui seu candidato a Vice-Prefeito, Gabriel Roncon, traz suas propostas para a cidade de Ribeirão Pires 
para o quadriênio de 2021 a 2024, a fi m de proporcionar ao município mais quatro anos de avanços signifi cativos 
nas diversas áreas de atuação da administração municipal, em que pese o legado danoso à cidade, deixado pelas 
gestões anteriores, que demandou tempo e esforços expressivos para reorganizar a prefeitura em sua estrutura e em 
suas fi nanças.

As propostas para os próximos quatro anos terão o condão de garantir a necessária manutenção das ações e projetos 
realizados, das boas práticas implantadas por este governo, da perspectiva de avanço daqueles que se encontram 
em andamento, e da criação de outras tantas iniciativas de que a cidade necessita. 

As difi culdades deixadas pelas antigas gestões serviram de estímulo para a organização de uma gestão austera, 
pragmática, com foco nos resultados, comprometida com a qualidade de vida dos cidadãos, com a meritocracia, 
com visão de futuro e com as realizações necessárias à cidade, sobretudo aquelas elencadas no Plano de Governo 
da gestão 2017 – 2020, que foram amplamente cumpridas.

As propostas para a gestão 2021 – 2024 para a Estância Turística de Ribeirão Pires que serão desdobradas ao longo 
deste documento estão fortemente pautadas em seis referenciais que serão elencados a seguir:

1 - Nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis - ODS e suas respectivas metas, enunciados na agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas – ONU, apresentada ao mundo em 2015, que trata essencialmente 
do desenvolvimento sustentável em nível lato-sensu. 

2- Nos crescentes desafi os observados pelo que se acostumou a chamar de “novo normal”, resultado de uma 
Pandemia que assolou o mundo, comprometendo fortemente a economia mundial, com refl exos claros nos 
orçamentos municipais, e que requerem dos governos ações e projetos para além da saúde pública, em que 
pese a escassez de recursos.

Figura 1 - Relação das 17 ODS da Agenda 2030
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3- Na observação das transformações advindas da 4ª Revolução Industrial, ou simplesmente “Indústria 4.0”, 
que impactam diretamente nos municípios, criando perspectivas para importantes parcerias entre o poder 
público e a iniciativa privada, numa simbiose capaz de fortalecer ambas as instituições, trazendo vantagens 
signifi cativas para a população, inclusive com avanços importantes no bem estar comum. 

4- Na importância do fortalecimento e da interlocução com a sociedade civil organizada a fi m de garantir-lhe 
protagonismo no Governo, sobretudo com aquelas comunidades que historicamente estiveram excluídas da 
participação dos debates e decisões que afetam diretamente suas vidas, garantindo e incentivando a criação 
de uma cultura igualitária e indiscriminatória.

5- Nas demandas sociais que crescem de maneira proporcional à velocidade com que evolui a tecnologia e as 
novas formas de se comunicar.

6- Na vocação que o município de Ribeirão Pires possui no âmbito do turismo e seus consequentes 
desdobramentos. 

Os desafi os sociais e econômicos impostos pela nova ordem mundial, associados ao crescimento tecnológico 
exponencial e aprofundados pela pandemia do Coronavírus, trazem à tona a necessidade de uma gestão que 
enfrente essas demandas sob um novo olhar. Há, neste momento, em curso, uma ruptura profunda do status quo, 
cujas consequências poderão ser drásticas àqueles municípios que não tiverem a percepção e competências para se 
adequar aos novos paradigmas, aproveitando as oportunidades que esta janela que se abre irá oferecer. Importante 
lembrar que a máxima darwinista vale também para o ambiente da gestão pública: em geral, aquele que se adapta 
melhor ao ambiente, via de regra, é quem prospera, e não necessariamente o maior e mais poderoso. 

Para Kiko, ao gestor moderno, é imperativa a capacidade de conviver com a incerteza, dada a característica disruptiva 
dos novos tempos. Em contraponto, deve ele ter a perspectiva, por experiência histórica, que os grandes avanços da 
humanidade se deram por acúmulo em detrimento de grandes rupturas, o que signifi ca dizer, que, em face de uma 
realidade altamente mutável, necessita-se da visão de futuro para o entendimento dos novos padrões, não obstante, 
também da consciência de que a história e os valores civilizatórios não podem ser ignorados. 

É alicerçado sobre estes referenciais que o candidato Kiko se apresenta à população com seu Plano de Governo, 
evidenciando seu preparo para o grande desafi o de avançar para muito além daquilo que já foi alcançado, 
na perspectiva de governar uma cidade como Ribeirão Pires, com características marcantes e possibilidades 
absolutamente pujantes. 

2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Este Plano de Governo foi elaborado de forma colaborativa, envolvendo diversos protagonistas, e tem como 
característica tratar-se de um Projeto que se iniciou em 2017 e que agora, sanados os problemas encontrados no 
início da gestão, busca avançar signifi cativamente nas realizações, propondo soluções para as novas demandas que 
se apresentam. 

Levou-se em conta as informações colhidas sobre os anseios da população ribeirãopirense, através da disponibilização 
de múltiplos canais de comunicação com a sociedade, incluindo mensagens em facebook, whatsapp, conversas 
com moradores dos diversos bairros da cidade, entre outros. A estas informações, incorporaram-se também, as 
inquietações e anseios populares que chegaram ao Prefeito, o Vice Prefeito e a toda sua equipe de governo durante 
os quatro anos de gestão através de contato direto com os munícipes da cidade e sociedade civil organizada.

Desta forma, o documento apresenta as propostas para a gestão 2021 – 2024 advindas da vontade popular e das 
necessidades impostas pela conjuntura atual tendo todas elas a característica de convergirem para o fato de serem 
factíveis, necessárias e viáveis e formarem em seu conjunto um Projeto para a cidade. 
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Este projeto encontra-se intimamente lastreado nos valores do Prefeito Kiko, dos referenciais apresentados, sobretudo 
aqueles enunciados na Agenda 2030, e de seu modo de governar, que pressupõem a criação de viabilidade de 
competitividade à cidade, a garantia de esforços para impulsionar a inclusão social, privilegiar projetos que possuam 
características sustentáveis, que estejam comprometidos com o bem comum e garantia da cidadania, e que 
promovam a transparência e profi ssionalização constante da gestão.

As propostas serão relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis - ODS da Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas - ONU, inclusive com apresentações gráfi cas, para que se possa visualizar as 
prioridades dadas às principais áreas de atuação da administração municipal. 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  

• Humanizar ainda mais o tratamento dado aos moradores em situação de rua, encaminhando-os para os abrigos
 instalados na cidade, prestando-lhes apoio e oferecendo-lhes meios de reinserção social; ODS: 1, 2, 3, 8, 16

• Implantar um equipamento para a instalação da Central do Cadastro Único - Cadúnico; ODS: 9

• Implantar um equipamento para a instalação da Coordenadoria da Mulher; ODS: 5, 9, 10, 16

• Implantar um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no Parque Aliança e Santa Luzia; ODS: 9, 10, 16

• Implantar a Vigilância Socioassistencial; ODS: 1, 2, 5, 10, 16

• Criar, através do Fundo Social, a casa encantada, com cursos para crianças; ODS: 1, 2, 5, 10, 16

• Avançar na efetivação da Política de Assistência Social no âmbito das normativas que a regulamentam, tanto na
 rede direta, como nas redes indiretas e no controle social; ODS:  1, 2, 5, 10, 16

• Ampliar o número de cursos de capacitação, disponíveis no Fundo Social, disponibilizando-os nos bairros, de
  forma a aumentar a possibilidade de acesso da população a estas capacitações profi ssionais; ODS: 8, 9

• Criar um espaço para atendimento especializado a crianças/adolescentes vítimas de violência. ODS: 9, 10, 16

Figura 2 - ODS que serão contempladas na área de Assistência Social e Cidadania
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4. CULTURA

• Produzir uma Agenda Cultural e um Calendário de Eventos que seja periódico, plural, e que valorize a diversidade 
 cultural local, bem como seja acolhedor e acessíveis ao publico local e visitante. ODS: 5, 8, 10, 17

• Descentralizar as ações culturais para garantir fomento e inclusão cultural nos bairros; ODS: 10, 17

• Viabilizar a Criação de Projetos e Ações de Economia Criativa e Solidária para produzir e fomentar a geração de 
 trabalho e renda; ODS: 8, 9, 10, 11, 17

• Criar o Selo “Amigo da Cultura”, que possa incentivar comércios e empresas a contribuir com o desenvolvimento 
 artístico da cidade, por meio de acompanhamento e homologação da Secretaria de Cultura; ODS: 8, 11, 17

• Promover ações culturais que dialoguem com as características da Estância Turística, em especial os temas 
 relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade; ODS: 3, 4, 11, 13, 15

• Criar atividades sócio culturais que tragam a valorização e resgate da culturas dos povos tradicionais, indígenas e 
 de ancestralidade africana; DS: 8, 10, 16

• Estudar a viabilidade de implantação de Projeto de formação profi ssional, carreira e valorização para os  colabo-
 radores da Secretaria da Cultura; ODS: 4, 10

• Buscar Incentivos Culturais de âmbito Federal e Estadual para garantir a manutenção de ações e infraestrutura dos 
 espaços de cultura da cidade bem como ampliar e fortalecer as produções culturais locais; ODS: 8, 11, 17

• Buscar parcerias com iniciativas Públicas e Privadas para fomento de produção, formação e divulgação cultural; 
 ODSS: 8, 9, 10, 11, 17

• Garantir o Funcionamento do Sistema Municipal Cultural e seus instrumentos de gestão cultural ; DS: 8

• Criar ações integradas entre a secretaria de Cultura e as demais secretarias da gestão pública para que a cultura e 
 seus fazedores de artes sejam agentes facilitadores de comunicação e divulgação dos projetos e programas 
 públicos, contribuindo na informação e participação junto a população. ODS: 17

• Fomentar a gestão participativa da Cidade. ODS: 10, 16, 17

• Desenvolver a formação inicial, formação livre, técnica e acadêmica para as diversas linguagens artísticas e áreas da 
 Cultura. ODS: 4, 10

· Continuar fomentando as ações de economia criativa na cidade como os curso de dublagem e de produção 
 musical; ODSS: 8, 11

Figura 3 - ODS que serão contempladas na área da Cultura
  ________________________________
  Conforme artigo 216A da Const. Federal / SNC – Sistema Nacional de Cultura
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• Implantar um Plano de Ação para a recuperação dos refl exos prejudiciais à aprendizagem dos alunos no pós-
 pandemia;  ODS: 4, 10

• Fortalecer a integração da escola com as famílias, comunidade escolar e cidade; ODS: 4, 10

• Integrar esforços da Secretaria Municipal de Educação, pensando cada escola, classe e aluno, individualmente, 
 com foco na aprendizagem e ênfase na formação integral dos alunos; ODS: 4

• Aumentar continuamente o número de vagas em creches;  ODS: 9, 10, 16

• Cumprir a Meta “5” do Plano Municipal de Educação - PME – 2024: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 
 fi nal do 3º ano do Ensino Fundamental;  ODS: 3, 10, 16

• Expandir a oferta de vagas no Cursinho Pré-Vestibular Municipal; ODS: 4, 10

• Garantir matrículas em classes regulares a crianças e jovens com necessidades educativas especiais, com as 
 condições de aprendizagens adequadas, vetando toda forma de exclusão dessa população da escola; ODS: 3, 4, 10, 

 16, 17

• Planejar a continuidade das orientações, coordenação e execução de políticas relativa ao programa de assistência 
 escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar, como merenda escolar e alimentação dos usuários de 
 creches e demais serviços públicos;  ODS: 2, 3, 4

• Realizar continuamente estudos de atualização dos referenciais curriculares, à luz da nova Base Nacional Comum 
 Curricular – BNCC, da educação municipal, respeitando a diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade 
 socioambiental; ODS: 4, 10, 11, 12

• Construir uma base sólida de aprendizagem nas diversas áreas curriculares, nas diversas séries e modalidades de 
 ensino escolar, diminuindo os índices de reprovação e abandono nas escolas; ODS: 4

• Inserir gradativamente as Escolas Municipais de Ribeirão Pires no Programa de Escolas Associadas – PEA da UNESCO;  
 ODS: 4, 10, 16, 17

• Viabilizar esforço para implantar gradativamente o “Google for Education” nas escolas municipais, Projeto em 
 parceria com a Google; ODS: 4, 9, 10, 16, 17

• Implantar espaços articulados e multidisciplinares, como por exemplo, a “sala Google” com acesso a recursos 
 tecnológicos e de leitura nas escolas municipais, bem como novos equipamentos e recursos digitais em todos os 
 setores da pasta;  ODS: 4, 9, 10

• Garantir a oferta de atendimento aos jovens e adultos (EJA), desenvolvendo um programa de alfabetização de 
 jovens e adultos, como forma de contribuir para a erradicação do analfabetismo; ODS: 4, 10, 11, 16, 17

• Incentivar a criação de grêmios estudantis nas escolas; ODS: 4, 10, 11, 16, 17

• Proporcionar referenciais pedagógicos e ferramentas de gestão que auxiliem na construção de políticas públicas de 
 alfabetização com foco na formação dos profi ssionais da rede, apoiando no desenvolvimento integral de 
 educadores e gestores para que protagonizem a inovação das políticas de alfabetização.  ODS: 4, 8

• Implementar de forma contínua o plano de readequação e revitalização das estruturas dos equipamentos que 
 compõem a pasta, proporcionando melhor acessibilidade e segurança;  ODS: 9

• Buscar parcerias que facilitem o acesso dos jovens a instituições de ensino da região, em níveis técnico e superior; 
 ODS: 10, 17

• Criar políticas de incentivo à parcerias com instituições sociais especializadas em juventude ODS: 4, 10, 17

5. EDUCAÇÃO
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• Promover ações e projetos estratégicos de valorização da primeira infância, políticas sociais pública específi cas 
 destinadas às pessoas com até 6 (seis) anos de idade; ODS: 3, 4, 10, 16

• Criar um Programa, com Equipe Multidisciplinar para atendimento psicossocial aos estudantes e profi ssionais da 
 rede municipal; ODS: 3, 10

• Assegurar às crianças, jovens e adultos, as condições necessárias de acesso, permanência e sucesso escolar, 
 especialmente no pós-pandemia; ODS: 4, 10, 16

Figura 5 - ODS que serão contempladas na área da Educação

• Criar condições técnicas para a prática de esportes nos parques lineares; ODS: 3, 9, 17

• Criar um calendário esportivo articulado aos calendários de outras Secretarias, tais como as Secretarias de Educação, 
 Cultura e Turismo; ODS: 9

• Reformar os equipamentos públicos de esporte e lazer que ainda não foram possíveis de serem contemplados na 
 atual gestão; ODS: 9

• Criar jogos e festivais escolares, em parceria com a Secretaria de Educação; ODS: 3, 4, 16

• Descentralizar os eventos esportivos, levando-os aos bairros da cidade; ODS: 3, 9, 10

• Realizar parcerias a fi m de fomentar o esporte de alto rendimento na cidade; ODS: 17

• Criar o Fundo Municipal do esporte; ODS: 9, 11

• Ampliar o Projeto CBF Social, visando o aumento do número de novas vagas de forma a articular, junto com a 
 Secretaria de Educação, uma formação esportiva, moral e social aos jovens que integram o Projeto. ODS: 3, 4, 9, 10, 16, 17

• Incentivar a realização de eventos de manifestação popular, tais como o carnaval, festividades de natal e ano novo, 
 festas juninas, datas representativas, de forma a envolver o esporte, a receptividade e a recreação nestes eventos;
 ODS: 3, 4, 9, 16, 17

6. ESPORTE
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• Promover projetos que oportunizem a participação esportiva inclusiva aos munícipes da cidade através de jogos 
 e atividades adaptadas; ODS: 3, 4, 9, 10, 16, 17

• Criar, em parceria com a Secretaria da Saúde, projeto de acompanhamento de desenvolvimento corpóreo dos 
 alunos e atletas em idade de crescimento, ligados a esta secretaria, de maneira a auxiliá-los físico e mentalmente 
 em suas atividades. ODS: 3, 4, 9, 10, 16, 17

Figura 6 - ODS que serão contempladas na área do Esporte

7. MEIO AMBIENTE

• Implantar o sistema digital de licenciamento - HABITAÇAO E MEIO AMBIENTE, visando agilizar o processo de 
 aprovação de plantas e licenciamento ambiental, sem o grande volume de processos e papéis; ODS: 7, 8, 9, 11, 16

• Aumentar a capacidade da coleta seletiva na cidade com mais um caminhão; ODS: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

• Reformar e revitalizar o Viveiro Municipal; ODS: 4, 8

• Criar a Coordenadoria de Defesa e Proteção Animal; ODS: 3, 15

• Criar o Centro de Educação Ambiental; ODS: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13

• Criar projetos de ações sustentáveis nos prédios públicos; ODS: 4, 8, 17

• Estudar a viabilidade de criação de 03 Unidades de conservação de acordo com a lei do SNUC, Parque Oriental 
 prioritariamente, Fazenda Bandeirantes e Pedra do elefante; ODS: 6, 13, 14 e 15

• Elaborar o Plano Municipal de Educação Ambiental;  ODS: 11

• Elaborar o Plano Municipal de recuperação e conservação da Mata Atlântica; ODS: 6, 13, 14 e 15

• Incentivar o Ecoturismo, em Parques, sítios e chácaras ODS: 3, 8,17

• Incentivar a agricultura familiar e hortas comunitárias, com prioridades a práticas da “permacultura”, principal-
 mente em imóveis sem uso; ODS: 1, 2, 10

• Incentivar o turismo ecológico com Bicicletas, e Mountain Bike; ODS: 8, 17

• Concluir a cooperativa de reciclagem, na região de Ouro Fino; ODS: 12
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• Estabelecer parcerias com universidades públicas e privadas para desenvolver projetos e pesquisas em ações 
 socioambientais; ODS: 3, 5, 13, 14, 15, 17

• Impulsionar o “Programa Água na Fonte”, que otimiza e direciona investimentos públicos e privados para proteção 
 e recuperação de matas ciliares, nascentes, córregos e olhos-d’água; ODS: 8, 13, 14, 15 e 17

• Promover capacitações aos gestores públicos da prefeitura, integrando a agenda 2030 e os objetivos de
 desenvolvimento sustentável; ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

• Implementar o Projeto Moeda Verde, troca de alimentos por material reciclável. ODS: 1, 2 e 12

Figura 7 - ODS que serão contempladas na área do Meio Ambiente

• Criar a ouvidoria para denúncias de discriminação e intolerância; ODS: 8, 10, 16

• Implantar serviços para mediação de confl itos; ODS: 9, 10, 16, 17

• Implantar os Fundos Municipais de Promoção de Igualdade Racial4 , de Defesa dos Direitos da Mulher5  e de Atenção 
 à Diversidade Sexual6; ODS: 9, 10, 16

• Construir o Plano Municipal de Juventude; ODS: 10, 16

• Implementar as ações ligadas à Criação da casa da Juventude e Artes Urbanas “Alex Sander dos Santos Silva7”; 
 ODS: 10, 16

• Implementar o Fundo Municipal da Juventude; ODS: 9, 10, 16

• Fortalecer as associações de bairro, dialogando para criação do setor jovem em todas as associações, com ao 
 menos 1/3 de seus membros composto por pessoas de 15 a 29 anos; ODS: 16, 17

• Oferecer aos setores organizados da cidade, como Conselhos e Organizações do Movimento Social, conhecimento 
 sobre legislação, mobilização e articulação para que disponham de instrumentos democráticos que contribuam 
 para sua atuação no município. ODS: 10, 16, 17

8.  INCLUSÃO SOCIAL

  _____________________
Lei Nº 4653 de 02 de Dezembro de 2002;
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• Investir na conexão entre Executivo Municipal e Sociedade Civil Organizada, construindo uma cidade participativa 
 e Democrática; ODS: 10, 16, 17

• Potencializar com eventos e ações o mês da Consciência Negra2, Feriado Municipal 20 de Novembro – Dia da 
 Consciência Negra ; ODS: 8, 10, 16

• Criar capacitações destinadas a Agentes Públicos para a Desconstrução do Racismo; ODS: 8, 10, 16

• Criar espaços de refl exão da importância do negro na sociedade; ODS: 8, 10, 16

• Contribuir para implantação da Lei 10639/2003 que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e 
 africana, ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira, e da Lei 11465/2008, que 
 torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em todas as escolas brasileiras, públicas 
 e privadas, do Ensino Fundamental e Médio; ODS: 4, 10, 16, 17

• Implantar o serviço de ouvidoria para denuncia de LGBTQI+fobia3 de acordo com o protocolo assinado entre o 
 governo do Estado de São Paulo e o Consórcio Intermunicipal do ABC; ODS: 9, 10, 16, 17

• Viabilizar atividades e eventos organizados por órgãos públicos e privados dentro e fora da cidade de caráter 
 cultural, turístico, entretenimento, lazer; ODS: 10, 16, 17

• Prestar suporte técnico por meio da COMUAS – Comissão Municipal de Acessibilidade  às secretarias do governo;
 ODS: 10, 16, 17

• Implementação do Fundo Municipal de Direitos da pessoa Com Defi ciência8. ODS: 10, 16

• Construção em parceria com a secretaria de saúde do censo municipal de Pessoas com Defi ciência - PCDs;  
 ODS: 10, 16, 17

• Prestar suporte às secretarias no sentido de assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades 
 fundamentais das pessoas com defi ciência como preconiza a Lei Nº 13.146/20159. ODS: 10, 16, 17

_______________________
Lei 6379 de 8 de agosto de  2019
Lei Nº 5357 de 26 de Novembro 2009
Lei Nº 5936 de 18 de novembro de 2014
Lei Nº 6109 de 01 de Setembro de 2016
Lei Nº 6438 de 03/12/2019 
Lei Nº 4841 de 11 de maio de 2005
 Lei Nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão/ Estatuto da pessoa com Defi ciência.

Figura 8 - ODS que serão contempladas na área da Inclusão Social
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• Concluir as obras do Hospital e Maternidade Santa Luzia. ODS: 3, 9

• Estabelecer parcerias para a construção de uma alça de acesso ao Rodoanel em nossa cidade; ODS: 9, 17

• Implementar o projeto “A Praça de Esportes no seu Bairro”, que prevê a inserção gradativa de Praças Esportivas nos 
 bairros da cidade, construídas com forte apelo ambiental, contendo espaços de convivência, com mesas e bancos, 
 academia ao ar livre, playground, iluminação especial, quadra poliesportiva com arquibancada e pista de skate.ODS: 

 3, 9, 10, 11, 16, 17

• Reformar e adequar com acessibilidade todas as escolas municipais; ODS: 9, 10

• Pavimentar ruas em diversos pontos na cidade, principalmente nos bairros mais afastados da área central; ODS: 9, 11

• Executar obras de acessibilidade e passeio público em toda área central; ODS: 9, 10

• Criar  parques tradicionais e parques lineares nos bairros da cidade; ODS: 3, 9

9. OBRAS

Figura 9 - ODS que serão contempladas na área de Obras

10. HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

• Criar o Setor de fi scalização único, para agilizar processos e ter uma fi scalização mais efetiva no município; ODS: 9, 15

• Instituir a Certidão de Uso de Solo digital, com consulta pela internet; ODS: 9

• Impulsionar a Regularização Fundiária social e específi ca; ODS: 9, 15

• Criar um fundo de habitação e regularização fundiária; ODS: 9

• Criar programa de produção de habitação através de parceria com cooperativas, associações, sindicatos, conselhos 
 e outras entidades; ODS: 9, 17
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• Criar programa de assistência técnica a habitação de interesse social e melhorias habitacionais e de pequenos 
 comércios; ODS: 9, 17

• Instituir um banco de materiais em galpão fornecido pela prefeitura, para recebimento de doações ou sobra de 
 materiais de construção e distribuição para reformas das moradias de baixa renda; ODS: 9, 10, 12, 17

• Apoiar e incentivar a construção ecológica, a permacultura e bioconstrução; ODS: 9, 11, 15; 

• Buscar recursos para implantação de áreas de lazer, parques comunitários e agro fl orestas junto a programas de 
 regularização fundiária e melhorias urbanas em comunidades de interesse social; ODS: 03, 10, 11, 15, 17

Figura 10 - ODS que serão contempladas na área de Habitação e Planejamento Urbano

11. SAÚDE

• Finalizar e entregar o Complexo Hospitalar Santa Luzia; ODS 3, 9

• Revitalizar e ampliar o Centro de Especialidades Médicas; ODS 3, 9

• Revitalizar e reformar as farmácias das unidades básicas de saúde; ODS 3, 9

• Reformar e revitalizar a Unidade de Pronto atendimento - UPA; ODS 3, 9

• Implantar a Telemedicina; ODS 3, 9, 10

• Instaurar o prontuário eletrônico em toda a rede de saúde; ODS: 9

• Implantar o atendimento de saúde bucal nas Unidades Básicas de Saúde; ODS 3, 9, 10

• Implantar o Projeto de estratégia “Saúde da Família” em todas as UBSs. ODS: 3, 9, 10

• Estudar a viabilidade de implantar qualifi cação e certifi cações para os agentes comunitários de saúde. ODS: 8

• Causa Animal: Criar o departamento de bem-estar animal

· Instalar uma Unidade de Pronto Atendimento Animal – UPAA; ODS: 3, 15

• Adotar uma campanha permanente de castração animal com clínica veterinária credenciadas; ODS: 3, 15

• Instaurar o “Castra Móvel”, modelo que pressupõe um projeto itinerante para castração de animais; ODS: 3, 10, 15
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Figura 11 - ODS que serão contempladas na área de Saúde

12. SEGURANÇA URBANA

• Implantar bases móveis alocadas de acordo com a necessidade e os índices de criminalidade; ODS: 9

• Ampliar a instalação de câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos da cidade (centro e principalmente 
 bairros periféricos); ODS: 9, 16

• Implantar programa de ronda escolar visando coibir o uso e tráfi co de entorpecentes bem como o vandalismo e a 
 depredação de nossas escolas; ODS: 9, 16

• Implantar o sistema detecta nas entradas e saídas da cidade para identifi cação de veículos roubados e furtados ou 
 envolvidos em ações criminosas; ODS: 9, 16

• Criar a patrulha Maria da Penha/GCM com foco na preservação da vida e integridade física da mulher; ODS: 5, 9, 10, 16, 17

• Ofertar cursos de capacitação, reciclagem e aprimoramento técnico ao efetivo; ODS: 8

• Viabilizar recursos para aquisição de novas viaturas e motos; ODS: 9

• Viabilizar recursos para continuar adquirindo novos e modernos armamentos, equipamentos e uniformes; ODS: 8, 9

• Ampliar o monitoramento, através de alarmes, dos Prédios Públicos Municipais; ODS: 9

• Implantar programa educacional de prevenção ao uso de drogas licita e ilícitas, respeito ao próximo, solidariedade, 
 bullying, promoção da cidadania e preservação do patrimônio público (Anjos da Guarda); ODS: 4, 16

• Criar a inspetoria ambiental, responsável por planejar e coordenar ações de fi scalização do meio ambiente em 
 cumprimento ao disposto na legislação municipal; ODS: 9, 15

• Criar atividades operacionais complementares para pagamento de gratifi cação aos guardas que trabalhem em 
 horário de folga ou que extrapolem o horário defi nido por escala; ODS: 8



PLANO DE GOVERNO · GESTÃO 2021-2024 15

• Fortalecer as ações do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI/M) bem como do Conselho Municipal de 
 Segurança Pública (COMUSP) com elaboração de metas e diagnósticos a ações efetivas no combate a criminalidade.
 ODS: 9, 16, 17

Figura 12 - ODS que serão contempladas na área de Segurança Urbana

13. SERVIÇOS URBANOS

• Intensifi car o Programa “A vez dos bairros”, levando aos diversos bairros da cidade serviços integrados de zeladoria, 
 relacionados a reparos em vias, iluminação, calçadas, tapa buraco, limpeza de bueiros, lavagem de placas de 
 trânsito, pinturas de sarjeta e de sinalização de solo etc; ODS: 9, 10

• Implementar o serviço de zeladoria, seguindo uma logística que viabilize a limpeza e manutenção constante das 
 ruas de toda a cidade, para além do Projeto “A vez dos Bairros”; ODS: 9

• Implementar projeto de manutenção constante de todas as ruas de terra nos bairros que ainda as possuírem, 
 enquanto não se concretizar nelas o calçamento; ODS: 9, 10

• Manter gestão permanente com a SABESP para tratamento do esgoto visando a preservação dos nossos recrsos hídricos  
 ODS: 9, 14, 17

• Viabilizar a construção de pistas de caminhada por vias da cidade; ODS: 9

• Viabilizar o calçamento de ruas da cidade seguindo critérios de prioridade; ODS: 9

• Revitalizar o calçamento com bloquetes nas ruas próximas a estação de trem,  com estudo de paisagismo e 
 iluminação; ODS: 9

• Implantar um projeto de paisagismo e plantio de árvores nativas (Palmeira Geriva, Manacá da Serra e Ipê Amarelo) 
 nas principais avenidas da cidade; ODS: 3, 9

• Instaurar serviço de coleta de descartáveis a fi m de minimizar o descarte de entulhos espalhados pela cidade 
 em dias determinados da semana e em paralelo, criar uma campanha de sensibilização entre os munícipes para as 
 maneiras indicadas de descartes; ODS: 9, 15
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Figura 13 - ODS que serão contempladas na área de Serviços Urbanos

14. TRANSPORTE E TRÂNSITO

• Permanecer no Programa “Respeito a Vida” do Governo do Estado e realizar um segundo convênio, tendo por 
 objeto a transferência de recursos fi nanceiros para a execução de ações e/ou serviços visando a redução de 
 acidentes de trânsito. ODS: 9, 17

• Tornar a cidade de Ribeirão Pires um “Município Laço Amarelo”. O selo Laço Amarelo é o reconhecimento das boas 
 ações que gestão estrutura na busca por um trânsito mais seguro. ODS: 16

• Continuar seguindo as diretrizes da ONU na Década Mundial de Ação Pela Segurança no Trânsito, que apesar de 
 encerrar agora em 2020, já foi estendida até 2030. ODS: 16

• Desenvolver e modernizar a gestão da operação e fi scalização do trânsito viário; ODS: 9

• Promover formação contínua do quadro de servidores, sobretudo daqueles que lidam diretamente com o público;
 ODS: 8

• Promover a melhoria das condições físicas do sistema viário: sinalização, geometria, pavimento, passeios e calçadas 
 e pedestres; ODS: 9

• Garantir a melhoria das condições de mobilidade urbana e viária, a acessibilidade e a qualidade ambiental; ODS: 9, 15

• Viabilizar estudos para a criação de mini terminais rodoviários em bairros estratégicos do município, garantindo 
 segurança e agilidade nos transportes a partir dos bairros; ODS: 9, 10, 11

• Provocar o diálogo com a casa legislativa da cidade para criação de lei que regulamente o “ponto livre” para que 
 passageiras, possam descer do ônibus em qualquer ponto do trajeto após as 22h. ODS: 9, 10

• Criar o Comitê de segurança viária; ODS: 9

• Criar a Rede Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por pedestres, ciclistas, motociclistas, 
 transporte coletivo, transportadores de bens, veículos particulares e de serviço; ODS: 9, 11
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• Modernizar o sistema de estacionamento rotativo “Zona Azul”; ODS: 9

• Viabilizar estudos para a terceirização dos serviços do pátio municipal. ODS: 17

Figura 14 - ODS que serão contempladas na área de Transporte e Trânsito

15.  TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Reunir esforços e estabelecer parcerias para a instalação de um Poupatempo na cidade; ODS: 9, 10, 11, 17

• Atrair para a cidade eventos de negócio, lazer e entretenimento; ODS: 8, 9, 11

• Cadastrar artesãos para exposição de produtos nos atrativos turísticos bem como profi ssionais do ramo de 
 alimentação onde não houver pontos físicos para esta fi nalidade; ODS: 8, 9, 11

• Fortalecer a identidade gastronômica local através de mostras e eventos correlacionados a cultural local; ODS: 8, 9, 11

• Criar ferramentas de divulgação do setor de turismo na cidade através de site e aplicativo para celulares exclusivos 
 do Turismo. Criar comunicação visual específi ca como logomarca exclusiva. Divulgar internamente na cidade e 
 externamente para os turistas o potencial turístico e seus roteiros; ODS: 8, 9

• Pleitear verbas federais e estaduais para revitalização do equipamento turístico “Ruínas da Fábrica de Sal”; ODS: 9, 17

• Conscientizar a população quanto à importância do setor de turismo para a cidade através de campanhas 
 institucionais de sensibilização, ensino do turismo local nas escolas, etc, ODS: 4, 8, 11, 17

• Estabelecer sistemática de agendamento de ônibus de turismo na cidade e formação e Contratação de Guias 
 Locais; ODS: 8, 9, 11

• Incentivar e capacitar produtores de agricultura familiar, Incentivar o turismo de pesca e pesca artesanal, criação 
 de uma identidade paisagística e instalação de um Centro de informações Turísticas - CIT em Ouro Fino;  ODS: 8, 9, 

 10, 11, 17

• Projeto para revitalização da Vila do Doce, tais como a área gastronômica, Reforma do camarim, palco e espelho 
 d’água; ODS: 9, 17



PLANO DE GOVERNO · GESTÃO 2021-2024 18

• Implantar agenda de intervenções culturais no Boulevard Gastronômico como eventos, música ao vivo, feiras de 
 artesanato, festivais gastronômicos, mostras entre outros; ODS: 8, 9, 10, 11, 17

• Implementar a abertura do posto “SEBRAE Aqui”, onde contaremos com a consultoria do SEBRAE para os 
 empreendedores do município; ODS: 8, 9, 11, 17

• Criar o Projeto “Qualifi ca Ribeirão”, com cursos rápidos de qualifi cação e atualização profi ssional, para empresas do 
 município e empreendedores, principalmente no ramo de Turismo Rural, Gastronômico e Cultural; ODS: 4, 8

• Capacitar profi ssionais através do Projeto “Turismo Sustentável”, para atuar na área do Turismo de aventura e rural 
 de maneira sustentável, fomentando as atividades principalmente nos pontos turísticos da cidade; ODS: 8, 9, 11

• Criação de um local no centro do município onde as pessoas possam ter acesso a Wi-Fi, por um período pré 
 determinado, onde possam imprimir currículo, segunda via de documentos e boletos, facilitando principalmente 
 aos que moram em bairros mais distantes do centro a resolverem situações simples ali mesmo na região central;
 ODS: 9, 10

• Implementar o Programa “Você Vê por Aqui” - projeto de mídia eletrônica, inserindo e regulamentando pontos de 
 mídia eletrônica; ODS: 9

• Estabelecer programas de incentivo às Startups; ODS: 8, 9, 17

• Criar o Arranjo Produtivo Local - APL, cadastrando todas as empresas do município e criando polos como o do 
 Setor de Alimentação, devido ao grande número de empresas do ramo alimentício da cidade, dando a eles suporte 
 para qualifi car e aprimorar e encontrar profi ssionais capacitados no município; ODS: 8, 11, 17

• Implementar o Programa Fruto da Terra - Capacitando produtores locais; ODS: 8, 9, 10, 11

• Criar o Projeto “Polo Incubador”, que consiste em criar um Polo onde as novas empresas possam permanecer por 
 um período determinado, recebendo apoio técnico e gerencial ao empreendedor para que depois de estabelecida 
 a empresa possa ir a uma sede própria; ODS: 8, 9, 10, 11, 17

• Incentivar as PPPs (Parceria Público Privada) para exploração de locais com potencial turístico; ODS: 8, 9, 10

• Implementar um núcleo para viabilização de projetos para novos empreendimentos do setor turístico a fi m de 
 criar maior agilidade entre tramitações; ODS: 9, 17

• Manter vias de acesso à Pedra do Elefante revitalizadas e fomentar propostas de exploração da área para o turismo 
 de aventura como prática de rapel e trilhas de ciclismo e MotoCross. Consolidar roteiros dos segmentos de turismo 
 de aventura. Retomar atividade relacionada à observação de aves, segmento que tem se destacado no ecoturismo.  
 Incentivo às práticas de turismo náutico, tais como a canoagem, stand up paddle entre outros. Qualifi cação do 
 atendimento ao turista - Promover o fortalecimento do sistema através de capacitações do trade turístico para o 
 setor hoteleiro / Setor Gastronômico / Táxis e carros de app;  ODS: 8, 9, 11

Figura 15 - ODS que serão contempladas na área de Turismo e Desenvolvimento Econômico



PLANO DE GOVERNO · GESTÃO 2021-2024 19

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ribeirão Pires é uma cidade que assumiu tardiamente sua vocação de Estância Turística. Por muitos anos esteve 
desconectada da industrialização que privilegiou as cidades da região em que está situada e notabilizou-se como 
uma cidade dormitório, onde seus moradores deixam o município em busca de trabalho em outras cidades, 
retornando apenas no fi nal do dia. Esta é uma realidade que deve ser atenuada por um projeto de desenvolvimento 
que já está em curso. 

Desde o início de nossa gestão, assumimos o compromisso de tornar Ribeirão Pires uma Estância Turística de direito 
e de fato. Ao assumirmos este compromisso, também nos comprometemos em fazer dela uma cidade sustentável 
economicamente, através de investimentos Públicos e Privados capazes de garantir emprego e renda para os 
moradores locais. Tal tarefa foi precedida pela necessidade de equacionar os problemas fi nanceiros da cidade e 
prepará-la do ponto de vista da infraestrutura e de suas potencialidades para então avançar no projeto para a cidade. 

Por se tratar de um projeto de grande magnitude, encontramo-nos em pleno trabalho e necessitamos de mais um 
mandato para concluí-lo e colocar a cidade em outros patamares de desenvolvimento e de qualidade de vida.

Ao assumirmos a prefeitura, fi zemos o saneamento das dívidas herdadas de gestões passadas e como medidas 
de saneamento fi nanceiro, reduzimos o número de prédios locados, negociamos as pendências de prestações de 
contas que havia, regularizamos as certidões, que inclusive, ameaçavam a perda do título de Estância Turística. Só 
então foi possível dar início aos trabalhos para que o município tivesse condições de exercer plenamente todas as 
suas potencialidades. 

Durante os quatro anos de mandato, muito se avançou nas diversas áreas de atuação da administração municipal. 
Os índices ligados à Educação e Segurança são exemplos para outras cidades. Temos enfrentado com seriedade e 
muita responsabilidade a Pandemia que assolou o país e nossa cidade. Fomos pioneiros em decisões e ações que 
garantiram minimizar os impactos da doença em nossa cidade e que depois foram tomadas como exemplo em 
outros municípios.

As benfeitorias espalhadas pela cidade são notáveis. Nossa “Ribeirão” foi evidenciada em suas belezas com revitalizações 
e obras que a tornaram muito mais atraente e preparada para a chegada de novos empresários e investimentos, que 
atrairão pessoas interessadas em conhecer a cidade, potencializando seu desenvolvimento econômico.

Ribeirão Pires vive um novo momento, e muito ainda há por fazer. Não podemos correr o risco de retroceder 
deste caminho que nos propomos a trilhar. É necessário que os projetos iniciados em 2017 se concluam para que, 
defi nitivamente, os próximos governantes assumam a cidade com a cultura turística e empreendedora já estabelecida 
e assim também possam contribuir para que a cidade ascenda cada vez mais no contexto social, econômico e 
turístico do panorama nacional, e se consolide como um município importante da federação, conhecido por cuidar 
de seus cidadãos, oferecendo-lhes saúde, educação e segurança de qualidade, conquistas estas oriundas de um 
projeto robusto, pensado e executado em médio e longo prazo, iniciado em 2017, e com fi nalização em 2024.

As propostas, em seu conjunto, apresentam-se conectadas multidisciplinarmente de forma a alcançar metas claras 
que contemplem objetivos maiores já abordados, que são basicamente o alcance do desenvolvimento sustentável 
e a prosperidade para o povo ribeirãopirense.

Imbuídos destas convicções, assumimos os compromissos aqui apresentados e convidamos todos a embarcar 
conosco em mais esta jornada.

 Adler Alfredo Jardim Teixeira Gabriel Eid Roncon  
 Candidato à Prefeito Candidato à Vice Prefeito
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   Título de Eleitor: 202110080175 Título de Eleitor: 358931870183

Ribeirão Pires, 23 de setembro de 2020.


