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Plano de Governo
Apresentação
Realizar um plano de governo eficiente deve partir do anseio da sociedade, através de
propostas essenciais que mudará a vida de cada cidadão.
O plano de governo deve partir das sugestões de propostas, para isso será necessário
entender a necessidade e anseios da nossa cidade, e saber como isso afetará a vida das
pessoas.
Priorizar o diálogo, debater as demandas e emergências, analisar cautelosamente as
contas públicas, definir prioridade, traçar um plano estratégico, criar mecanismos moderno e
sempre envolver a sociedade nas tomadas de decisões.
Apenas será possível aplicar um programa de governo se a percepção e valores se
tornarem a principal ferramenta de transformação social.
Sendo assim, quero apresentar aos aos eleitores de Ribeirão Pires uma proposta
totalmente arrojada e completamente inovadora.
Por fim, os resultados são de ampla participação popular, diálogos com especialistas,
gestores e principalmente com a sociedade.

Saúde
1. Implantar uma Gestão moderna com participação dos servidores e técnicos.

2. Reformar os equipamentos de Saúde existente do Município otimizando seus
espaços
3. Ampliar a Programa de Saúde da Família (PSF) e o Número dos Agentes
Comunitários de Saúde.
4. Implantar Sistema de marcação de consulta e prontuários médicos on-line

5. Concluir o Hospital Municipal.

6. Ampliar número de ambulâncias no Município.
7. Valorizar o funcionário efetivo

Educação

1. Ampliar o número de vagas na rede municipal de ensino, com prioridade às creches.

2.

Plano carreira para professores , coordenadores e diretores escolar.

3. Estimular a formação continuada dos professores

4. Reformar a estrutura física de todas as unidades escolares

5. Distribuição dos kits escolares e uniformes dentro do prazo

6. Cardápio da merenda orientado por nutricionista

Segurança
1. Fortalecer e Reestruturar a Guarda Municipal com Programas de capacitação e
aumento de seu efetivo.
2. Implantar sistema de monitoramento inteligente com câmeras de vigilância ligadas a
um centro de monitoramento municipal.
3. Criar programa baseado na Prevenção à Violência através de projetos sociais à
crianças e jovens.
4. Criar um Grupamento Escolar e a médio prazo um Grupamento para Prevenção a
Violência Doméstica.

Cultura
1. Fortalecer a cultura como um setor estratégico para o desenvolvimento
socioeconômico e economia criativa, com desenvolvimento de políticas específicas
para segmentos;
2. Valorizar artistas locais com incentivos (editais) e oportunidades para divulgarem
seus trabalhos;
3. Qualificar o uso de espaços públicos culturais existentes e descentralizar atividades
em conjunto com escolas, espaços particulares, igrejas, clubes e outros, levando
cultura aos bairros;
4. Criar um calendário cultural e festivo para o ano todo e gerar emprego e renda;

5. Criar roteiro cultural voltado à valorização da história e o patrimônio da cidade;

6. Integrar arte e cultura nas atividades escolares.

Meio Ambiente

1. Promover a Educação Ambiental em todos os setores da sociedade: Munícipes,
instituições públicas e privadas, empresas e outros;
2. Readequar o processo de Coleta Seletiva com estímulo às cooperativas de
reciclagem, ao uso de compostagem urbana, e incentivo à logística reversa;
3. Estimular a preservação da mata nativa;

4. Combater crimes ambientais;

5. Ampliar serviços e programas de saúde e defesa animal.

Transporte

1. Implantar um Sistema Inteligente de Mobilidade através de plataforma de
gerenciamento e monitoramento do tráfego;
2. Reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos para termos melhor cobertura
nos bairros;
3. Instalar novos pontos de ônibus cobertos mais modernos e com sistemas de
informações para maior conforto e segurança;
4. Viabilizar a reforma e adaptação das calçadas para torná-las seguras e acessíveis
para pedestres e pessoas com deficiência (PCD);

Esporte

1. Desenvolver políticas públicas na área do esporte e implementar programas
elaborados de forma integrada com as diversas Secretarias Municipais;
2. Investir na formação e capacitação permanente dos educadores esportivos;

3. Promover a realização de eventos esportivos amadores até competições de
alto-rendimento, ofertando assim um conjunto de práticas esportivas que
compreenda desde a formação de atletas até a prática recreativa;
4. Implementar políticas de inclusão social e inclusão de pessoas com deficiência
(PCD) através da prática do esporte;

Promoção Social

1. Integrar serviços socioassistenciais aos programas de educação, saúde, emprego,
esporte e cultura, fortalecendo o SUAS (Sistema Único de Assistência Social).
2. Fortalecer a Rede de Proteção à Crianças e Jovens com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados e em medidas socioeducativas.
3. Garantir o funcionamento pleno do Conselho Tutelar com infraestrutura adequada
para o desenvolvimento do trabalho.
4. Implementar um programa de prevenção ao uso de drogas e qualificar os serviços
especializados de recuperação de dependentes químicos.
5. Reestruturar o CAPS (Serviço de Saúde Aberto e Comunitário) com estrutura física
e capacitação dos servidores.

.
Desenvolvimento Econômico e Emprego

1. Tornar o Centro Comercial de Ribeirão Pires um competitivo polo de compras da
Região Metropolitana
2. Apoiar o pequeno e microempreendedor trazendo nova dinâmica para a sala do
empreendedor.
3. Criar oportunidades de empreendedorismo e trabalho para jovens e mulheres.

4. Estimular a economia solidária e criativa articulando parcerias com os governos
estadual e federal e instituições nacionais e internacionais.

5. Trazer Indústrias e fábricas , para fazer parcerias gerando empregos de acordo com
a lei Municipal

Infraestrutura urbana

1. Melhorar a Iluminação dos Bairros.

2. Reestruturar e analisar todas as ruas da cidade com a política pública de
pavimentação asfáltica e pavimentação ecológica .

3. Intensificar a limpeza nos logradouros públicos incluindo praças.

Turismo

1.

Criar um conselho ligado ao gabinete do Prefeito relacionado ao Turismo da
cidade.

2.

Criar um aplicativo com todos os pontos turísticos da cidade , indicando construções
históricas , Festas , Festivais ,exposições , comidas típicas,parques e datas
comemorativas.

3.

Estruturar um espaço para encontro de carros antigos , Jipeiros e motoclubes.

4. Incentivar o turismo local através do Conselho Municipal de Turismo

