Ribeirão Preto, 24 de novembro de 2020

Eu, xxxxxxxx, me comprometo a, se eleito (a), observar as sugestões de políticas públicas propostas
no Plano de Cidade, com as contribuições advindas das 28 entidades signatárias do documento, e
garantir os meios adequados para dar seguimento às seguintes ações tão logo inicie o meu mandato,
de modo que possam ser alcançadas em 2030:

1) Equilibrar as finanças públicas, para que que o nível de comprometimento de Receitas
Correntes com Despesas Correntes gradativamente seja inferior a 90%, e adotar medidas
necessárias ao equilíbrio de contas do Instituto de Previdência dos Municipiários (IPM), bem
como adequar as normas municipais previdenciárias à Emenda Constitucional 103/2019
(Reforma da Previdência).
2) Realizar uma reforma administrativa, de modo a otimizar e atualizar a estrutura da
máquina pública, tendo a qualidade dos serviços ofertados à população como foco
prioritário da reorganização.
3) Fazer uma gestão integrada em rede, derrubando obstáculos para a integração interna e
aproveitando o potencial de participação da sociedade civil, por meio do fortalecimento dos
Conselhos Municipais e diálogo com as entidades representativas.
4) Estimular parcerias, com a formulação de um Programa Municipal de Estímulo às Parcerias
com a Iniciativa Privada.
5) Monitorar as políticas públicas, com a criação de uma estrutura de indicadores para a
avaliação contínua das ações e disponibilização de um painel de consultas interativas para a
população
6) Atuar com transparência, implementando a Política Municipal de Transparência e Controle
Social e observando mecanismos de controle interno (Controladoria Geral do Município) e
externo (Conselho Municipal de Transparência), com ferramentas para ampliar a
participação popular, em especial na elaboração das leis orçamentárias.
7) Investir em tecnologia, observando o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação e avançando na política de digitalização de serviços e processos.
8) Desenvolver regionalmente, protagonizando uma maior interação entre os 34 municípios
da Região Metropolitana de Ribeirão Preto e viabilizando a criação de uma Agência de
Desenvolvimento Regional.
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9) Fomentar o desenvolvimento local, criando uma estrutura administrativa exclusiva para o
incremento econômico da cidade, formulando e executando o Plano Municipal de
Desburocratização e realizando estudos para a atração de investimentos.
10) Fortalecer a Economia C (Criativa, Colaborativa, Circular e de Circuito Curto), aproveitando
as potencialidades para a geração de emprego e renda.
11) Incentivar polos tecnológicos, principalmente por meio da oferta de serviços de formação
tecnológica avançada, revisando a atuação da Fortec e promovendo parcerias.
12) Dinamizar a internacionalização, com uma arquitetura institucional voltada para acordos de
cooperação, atração de investimentos, busca por financiamentos internacionais e facilitação
da inserção das empresas locais no exterior.
13) Priorizar a primeira infância, considerando essa uma fase primordial para o
desenvolvimento infantil e garantindo a universalização das vagas em creche.
14) Melhorar os indicadores de educação, por meio da aprovação e execução de um Plano
Municipal de Educação que tenha respaldo da sociedade civil ainda em 2021, priorizando o
conceito de aluno em tempo integral e reduzindo as desigualdades existentes entre as
escolas da rede.
15) Erradicar a extrema pobreza; com políticas públicas voltadas aos ribeirão-pretanos de baixa
renda, seja pela busca ativa para recebimento de benefícios sociais do Governo Federal ou
pela criação/incentivo de frentes de trabalho social.
16) Oferecer serviço de saúde eficiente, reduzindo as filas de espera para consultas e exames
de maior complexidade e ampliando o número de equipes da Estratégia Saúde da Família,
tendo a tecnologia como aliada para otimização dos serviços.
17) Promover a saúde mental, ampliando o número de Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e
integrando serviços de educação, esportes, serviços sociais e cultura, principalmente para
programas destinados aos jovens, em especial estudantes da rede municipal, observando a
possibilidade de parcerias com universidades.
18) Diminuir o déficit habitacional, executando o Plano Local de Habitação de Interesse Social e
a Política Municipal de Habitação, com observância aos cronogramas propostos; criar um
órgão técnico/administrativo específico para políticas de moradia e instituir ações de
socorro emergencial, como o aluguel social.
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19) Assistir as pessoas em situação de rua, com a contratação de diagnósticos com metodologia
sólida e contínua que permitam mensurar o quantitativo de munícipes nesse estado;
integrar as ações assistenciais realizadas pela sociedade civil e promover o acolhimento
humano pelos serviços da prefeitura.
20) Ampliar o nível de segurança, incentivando ações relacionados à Segurança Cidadã com
fortalecimento dos Consegs; ampliação dos serviços de monitoramento com uso de
tecnologia; e políticas locais de prevenção, seja no campo social (com oferta de serviços de
educação, cultura e lazer para jovens em situação vulnerável), de zeladoria (iluminação
pública e roçada) ou atuação da Guarda Civil Municipal.
21) Promover a igualdade de oportunidades, fortalecendo os Conselhos Municipais e
considerando as desigualdades sociais, de gênero e raça existentes na cidade, de modo que
as políticas públicas tenham sempre o objetivo transversal de reduzi-las.
22) Adotar políticas inclusivas, com constantes diagnósticos e ações para o integral
cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão e fortalecimento do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
23) Fortalecer as identidades culturais, financiando ações descentralizadas para ofertas de
cultura em todas as regiões da cidade.
24) Avançar no saneamento, considerando o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Novo
Marco Regulatório de Saneamento para modernizar os contratos de prestação de serviços,
em especial os de limpeza urbana, além de reduzir as perdas na rede de distribuição de
água, garantir a universalidade do atendimento ao esgoto pela regularização das
comunidades precárias e incentivar a drenagem sustentável das águas pluviais.
25) Arborizar as áreas urbanas, por meio do Plano Estratégico do Sistema de Áreas Verdes e
Arborização, da criação de uma estrutura voltada para o fomento à arborização na
Secretaria do Meio Ambiente e da redução de empecilhos para que plantadores
independentes e grupos organizados realizem plantios na cidade, integrando-os a políticas
públicas.
26) Melhorar a mobilidade urbana, atualizando os dados defasados presentes no novo Plano
Municipal de Mobilidade Urbana e priorizando o transporte coletivo e individual não
motorizado, com destaque para o caminhar, por meio de um programa emergencial de
revitalização das calçadas e criação de rotas acessíveis de caminhabilidade.
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27) Incentivar práticas sustentáveis, tanto interna quanto externamente, por meio de
indicadores de monitoramento (como compras públicas e obras sustentáveis) e programas
como o IPTU Verde, que deve ter seu custo-benefício monitorado para avaliar sua
implementação e continuidade.
28) Viabilizar a resiliência climática, focando em políticas que garantam o conforto climático na
população, com monitoramento das ilhas de calor e preservação da integridade física dos
moradores, com revisão do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e
acompanhamento dos locais em situação de vulnerabilidade, de modo a se preparar para
eventos extremos resultantes das mudanças climáticas.
29) Dinamizar o uso do patrimônio histórico, criando e implementando o Programa de
Preservação do Patrimônio Histórico e Arquitetônico, com incentivo à Economia Criativa,
transformando locais abandonados ou subutilizados em lugares de convivência.
30) Reabilitar os espaços urbanos; diagnosticando os locais públicos passíveis de ações de
reabilitação ou requalificação, com destaque para Bonfim Paulista, Avenida da Saudade e
Centro.

_______________________________
xxxxxxxx

São signatários do Plano de Cidade: Academia Ribeirão-pretana de Educação, ABIGRAF,
ACIRP, AEAARP, AESCON, AMARRIBO BRASIL, AMCHAM BRASIL, AVIRRP, ASSILCON, Casa da
Memória Italiana, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Centro Médico, CIESP, Instituto Paulista
de Cidades Criativas e Identidades Culturais (IPCCIC), Instituto de Estudos Avançados USP/RP, Instituto Ribeirão 2030, Mentoria Ribeirão 2020, 12ª Subseção OAB-SP,
Observatório Social de Ribeirão Preto, Projete, RAREV, RPC&VB, Sincovarp, Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Sociedade dos Feirantes, Sindicato dos Feirantes,
Sincomerciários e SindRibeirão
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