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Coordenado pelo Instituto Ribeirão 2030, o Plano de Cidade para
Ribeirão Preto 2020 - 2030 foi construído a partir de muitas escutas.
Todas as contribuições validam a concepção final de um projeto plural e coletivo.
Coordenação, pesquisa e redação final:
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                 ão
2030, outras em encontros
externos.
Com a declaração de
Estado de Calamidade
Pública por causa do
coronavírus e a
necessidade de
isolamento, as escutas
passaram a ser
realizadas por
vídeoconferência. 

A importância desse Plano de Cidade está centrada no desejo de pluralidade que
norteou toda sua produção, e na necessidade de representar um conjunto de ideias e
propostas que seja da coletividade, não de apenas um grupo. Nesse sentido, o sucesso
do documento se sustenta nas adesões. Pessoas e grupos identificados com as 30
Metas e se apresentam como cocriadores do plano. As entidades signatárias promovem
a força necessária para o debate seguir aberto e profundo o suficiente para promover
as mudanças que impulsionarão Ribeirão Preto até o ano de 2030.

Entidades Signatárias
organizadas por ordem alfabética

Muito importante que a sociedade
se reúna para apresentar de forma
sistematizada demandas que refletem
a realidade do município.
A Academia Ribeirão-pretana de
Educação não poderia ficar ausente
desse movimento que, em especial,
destina duas metas para a educação.
Que esse Plano de Cidade
inaugure um modelo de gestão
participativa em que
sociedade e governo sigam juntos
comprometidos com a cidade.

Simples na compreensão,
absolutamente necessário para uma
boa gestão. O Planejamento e
as propostas desenvolvidas pelo
Instituto Ribeirão 2030 são essenciais
para o desenvolvimento de Ribeirão
Preto e o bem-estar da população.
Foram indicações importantes, como
saúde, educação, segurança e
mobilidade urbana. O que se espera
é que os prefeitos tenham
sensibilidade para assimilar e
implementar os temas propostos.
E mantenham uma gestão financeira
responsável que priorize o
equilíbrio fiscal.

João Alberto Velloso
Vice-presidente da Academia
Ribeirão-pretana de Educação (ARE)

Wilson dos Santos
Presidente da ABIGRAF

Um trabalho de fôlego e um diagnóstico
exaustivo sobre como Ribeirão Preto pode se
tornar a comunidade que todos queremos.
Essas talvez sejam as principais conclusões a
respeito deste Plano da Cidade, realizado pelo
Instituto Ribeirão 2030, do qual a Associação
Comercial e Industrial de Ribeirão Preto tem
a honra de ser parceira. Nos mostra,
ao mesmo tempo, quão longe ainda estamos
da cidade que queremos e, apesar disso,
como os caminhos para que lá cheguemos
estão mais próximos do que imaginamos.
Alcançar essa Ribeirão deve ser uma meta para
todos: poder público, sociedade civil e empresariado.
Uma tarefa que temos para o presente e um
compromisso que devemos a nossos filhos e netos.
Dorival Balbino
Presidente da Acirp

A sociedade civil organizada reflete os
anseios e necessidades do conjunto da
população. Uma cidade de
oportunidades é sustentada nos
legítimos interesses de quem nela vive,
produz e gera riquezas. A união de
todos em torno do Instituto Ribeirão
2030 é o encontro dessas aspirações. A
nossa história demonstra que o debate
de ideias e de projetos são fortes
alicerces para o desenvolvimento
sustentado de Ribeirão Preto.

Giulio Roberto Azevedo Prado
Presidente da AEAARP

Entidades Signatárias
organizadas por ordem alfabética

O Plano de Cidade está pautado em
valores nucleares e direciona o caminho
que Ribeirão Preto necessita seguir para
alcançar, efetivamente, seu
desenvolvimento. Trata-se de uma
valorosa iniciativa que abrange pilares
importantes e respeitados pela AESCON
RP, como políticas sociais,
sustentabilidade, modernização da
gestão pública, entre outros.
Parabenizamos o Instituto Ribeirão
2030 e todos os envolvidos na iniciativa.
Fazemos parte dessa engrenagem, que
movimenta nossa cidade para um
futuro mais igualitário, dinâmico e
ressonante aos nossos valores.
Ana Lúcia Corsino Picão
Presidente AESCON RP

O desenvolvimento social de uma
cidade, estado ou nação depende da
efetiva participação da sociedade na
formulação de políticas públicas e
fiscalização dos atos dos gestores e
representantes eleitos. Esse exercício
cívico de envolvimento faz toda a
diferença para a construção
do futuro em que viveremos.

Jorge Sanchez
Conselheiro Amarribo Brasil

Transformações de impacto demandam
pensamento e atuação coletivos. Há mais de
100 anos, a Amcham Brasil acredita e investe
nessa fórmula. Entendemos que somente a
partir de uma visão plural é possível
construir propostas que reflitam os anseios
da sociedade e contribuam de forma
decisiva para a melhoria do ambiente de
negócios e da competividade. O Plano de
Cidade Ribeirão Preto representa, justamente,
esta união de forças com o objetivo de traçar
um futuro responsável e sustentável.
A Amcham Brasil oferece seu apoio e
disposição para debater e transformar esse
Plano em ações que melhorem a vidas das
pessoas e das empresas.
Deborah Stern Vieitas
CEO AMCHAM Brasil

A AVIRRP - Associação das
Agências de Viagem de Ribeirão
Preto e Região comunga com o
desenvolvimento sustentável de
nossa cidade e região. A
proposta que se ora se coloca
pelas entidades representativas
da cidade atende a todos os
requisitos demandados pelas
agências de viagens associadas e
pelo turismo de Ribeirão Preto.

Assis Leite
Presidente da AVIRRP

Entidades Signatárias
organizadas por ordem alfabética

Reúnem-se neste documento preciosas
informações e propostas para um
melhor desenvolvimento de Ribeirão
Preto, resultado de múltiplas sugestões
de diversas entidades da nossa
sociedade. Oportunamente, o setor
da Construção Civil apresenta suas
contribuições, resultantes de
argas experiência dos
empresários. Nossa expectativa é que o
próximo governo utilize melhor o
conhecimento da sociedade organizada,
tomando decisões mais técnicas e menos
políticas, resultando em um eficaz
planejamento para Ribeirão Preto.
José Batista Ferreira
Presidente Assilcon

A memória traz de volta o que
realmente importa
eternizando momentos.
É com essa certeza que a
Casa da Memória Italiana apoia
esse Plano de Cidade e se
apresenta como signatária.
O cuidado que o projeto
destina ao patrimônio histórico
reflete o desejo da
Casa Italiana, criada
especialmente para fortalecer a
identidade cultural
de Ribeirão Preto.

Weimar Marchesi Amorim
Presidente da Casa da
Memória Italiana

É totalmente legítimo que o propósito
do Instituto Ribeirão 2030 seja
materializado em um Plano de Cidade
co-criado de forma proativa, democrática
e equilibrada. Mais do que alinhar
Ribeirão Preto aos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
da ONU, trata-se de um grande
exemplo de como a sociedade civil
organizada pode, e deve, dialogar e
colaborar com o poder público para a
construção de uma cidade cada vez
melhor e mais eficiente para todos.
O setor lojista apoia essa ideia.

André Rezende
Diretor-superintendente da CDL
Ribeirão Preto Câmara de Dirigentes Lojistas

O Sistema de Saúde precisa entender a saúde
mental como um elemento necessário da
assistência e não apenas como um mero
adereço de outras áreas de secretarias
de saúde. Isso precisa ser real, com atitudes
práticas, não apenas no discurso. O fato do
suicídio entre jovens de 15 a 29 anos ser a
segunda causa de morte, depois dos acidentes
de trânsito, deveria já ter sido suficiente para
uma mudança de visão. Esse é um dos
pontos abordados neste Plano de Cidade,
um documento de construção coletiva, que
esperamos ser considerado pelos gestores
públicos para o desenvolvimento
de nossa cidade.
Alexandre Firmo de Souza Cruz
Vice-presidente do Centro Médico
de Ribeirão Preto

Entidades Signatárias
organizadas por ordem alfabética

É fundamental essa iniciativa do Instituto
2030 de congregar entidades das mais diversas
vertentes, buscando pluralidade de visões e
consequentemente propostas mais completas,
que poderão atender melhor o cenário
complexo e desafiador que nossa cidade e
nossa região têm pela frente. O CIESP Ribeirão
Preto sempre atuou junto à sociedade,
buscando aliar o desenvolvimento econômico
ao desenvolvimento social e ambiental.
Portanto, este documento, construído
coletivamente, está totalmente alinhado com
nossas ações e posicionamentos, e com certeza,
será um farol que poderá guiar as ações dos
nossos futuros governantes.

Guilherme Feitosa
Diretor titular do CIESP
Ribeirão Preto

"O Instituto de Estudos Avançados da
USP tem como um de seus objetivos a
integração academia-sociedade e a
atuação em temáticas multidisciplinares
de impacto positivo em tal sociedade. O
Plano de Cidade 2020 alavancado pelo
Instituto RIbeirão 2030 encontra,
portanto, perfeita ressonância com o
mote central de nossas ações,
colocando-se como peça importante na
busca por soluções aos desafios que ora
enfrentamos. Agradecemos pela
oportunidade de atuação sinérgica e
parabenizamos todos os envolvidos.
Sempre em frente!"
Antônio José da Costa Filho
Coordenador IEA polo Ribeirão Preto

O Instituto Paulista de Cidades Criativas
e Identidades Culturais (IPCCIC) tem
conduzido pesquisas e estudos sobre
Ribeirão Preto dede 2013 e, por isso,
muito imediatamente se colocou à
disposição para compartilhar nessa
elaboração de Plano de Cidade.
Sempre será o momento de unir a
sociedade para atuar conjuntamente
com as lideranças públicas.
O IPCCIC está comprometido em
transformar Ribeirão Preto em uma
Cidade Humana.

Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa
Presidente do Instituto Paulista de
Cidades Criativas e Identidades Culturais

Agradeço os mantenedores, voluntários e
colaboradores do Instituto Ribeirão 2030 e as
entidades signatárias, que possibilitaram a
realização deste Plano de Cidade, um dossiê
estratégico e de imenso valor para auxiliar no
desenvolvimento de nossa Ribeirão Preto.
Todos nós desejamos uma cidade igualitária,
sustentável, com serviços públicos eficientes,
uma máquina pública otimizada que possa
promover mais com menos, aberta ao diálogo
e, principalmente, garantindo a felicidade
através da qualidade de vida. Nosso esforço
conjunto se dá para trilharmos os melhores
caminhos até 2030. Acredito que o Plano de
Cidade é uma ótima bússola nessa jornada.
Eduardo Marchesi de Amorim
Presidente do Instituto Ribeirão 2030

Entidades Signatárias
organizadas por ordem alfabética

          a logo prazo é condição
primeira para garantir o bom
desenvolvimento de uma cidade.
Esse documento apresenta
diagnóstico, faz leitura crítica dos problemas
de Ribeirão Preto e ainda é assertivo ao
indicar estratégias e ações.
A união de entidades, grupos e movimentos
em torno de uma mesma proposta para a
cidade também é modelo de avanço para
uma gestão mais participativa.
Quanto mais pessoas envolvidas e
comprometidas, maior
a possibilidade de êxito.
Chaim Zaher
Mentoria Ribeirão 2020

O futuro se pensa agora. O Instituto
Ribeirão 2030 e todas as entidades
congregadas neste Plano de Cidade
se uniram para, juntos, pensarem o
futuro de Ribeirão Preto. A OAB, como
defensora dos direitos dos cidadãos e
também participante deste
movimento, estará sempre à
disposição para o planejamento e
ações que objetivem o
desenvolvimento sustentável
e justo de nosso município.

O futuro de uma cidade deve
ser planejado, senão teremos
simplesmente o acaso, que
aliás é o mais comum no Brasil.
O Plano de Cidade
apresentado pelo Instituto
Ribeirão 2030, formulado por
meio de sugestões coletivas,
contempla desejos da
sociedade para esse futuro.
Vamos em conjunto
construí-lo.

Luiz Vicente
Presidente da Ordem dos Advogados
Ribeirão Preto

Alberto Borges Matias
Presidente do Observatório
Social de Ribeirão Preto

O planejamento está muito bem
estruturado, será fundamental
desdobrar cada uma das estratégias
que compõe as metas em projetos
com responsáveis, indicadores e
principalmente, uma rotina de
acompanhamento efetiva.
A educação é um investimento de
longo prazo, mas é fundamental que
as ações comecem o quanto antes e
que sejam desenvolvidas com
qualidade para todas as
pessoas, sejam estudantes da
educação básica, técnica ou superior.
                   
Presidente - Associado Fundador

Entidades Signatárias
organizadas por ordem alfabética

A RAREV é uma instituição
que atua desde de 2000 com a
recuperação de dependentes químicos,
procuramos recuperar a dignidade das
pessoas para reinseri-las a sociedade.
Assim como o plano do Instituto 2030,
queremos uma cidade melhor, mais
organizada, com mais respeito ao
próximo e sem preconceitos.

Fabio Carneiro
Presidente da Rarev

Apesar de ter um fluxo grande de
visitantes, o turismo receptivo nunca
foi tratado com seriedade em Ribeirão.
O tratamento previsto no plano,
contempla todos os setores da
sociedade e irá impactar no
desenvolvimento sustentável da
cidade. Com isso, o Instituto 2030
e o RPC&VB têm a oportunidade de
estimular a pertencimento do cidadão
e atrair investimentos e visitantes.

Mauro Moraes de Baptista
Presidente do RPC&VB

O mundo evolui rápido. A cada momento
surge uma novidade que afeta diretamente
nossas vidas. Acompanhar esse ritmo tem
tudo a ver com planejamento e, quando
falamos nisso, precisamos direcionar nossa
perspectiva a partir da realidade local, ou
seja, da cidade em que vivemos. O Plano de
Cidade desenvolvido pelo Instituto Ribeirão
2030 é muito importante na medida que
aponta caminhos baseados em um diálogo
democrático e multidisciplinar, com visão
ampla, de longo prazo. Nesse contexto, o
Comércio Varejista tem papel importante e
pode colaborar de forma efetiva para a
construção de um futuro melhor.
Paulo César Garcia Lopes
Presidente do SINCOVARP

“É importante que o Turismo
seja uma forma de renda para
o município, planejada e
gerenciada pelo setor que
nele opera, para isso há
necessidade de uma
plataforma de longo
alcance para receber
investimentos”.

Carlos Frederico Marques
Presidente do Sindicato
dos Restaurantes Bares

Entidades Signatárias
organizadas por ordem alfabética

Em toda dificuldade
existe uma oportunidade, o
Plano de Cidade para
Ribeirão Preto de 2020 a 2030
reuniu bons modelos
nesse documento,
por isso nosso apoio.

Acredito muito no Plano de Cidade,
portanto, esta Entidade Sindical,
em nome de sua Diretoria,
congratula-se com
seus idealizadores,
desejando-lhes pleno sucesso
nessa arrojada missão a qual trará
enormes benefícios a
toda coletividade
Ribeirão-pretana e região.

João Roberto Monesi
Presidente da Sociedade dos Feirante

Atílio Carlos Danezeti
Presidente do Sindicato dos Feirantes

O Sincomerciários de Ribeirão Preto
tem o compromisso de gerir
inúmeros serviços e benefícios à
disposição da categoria
comerciária e comunidade em geral,
nos campos da assistência social,
trabalhista, jurídica, educacional,
cultural, de saúde e de lazer.
Acreditamos que o
Plano de Cidade dará novas
direções a Ribeirão Preto
até o ano de 2030.

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

Há muitos anos o país vem perdendo
oportunidade de desenvolvimento. Estas
oportunidades evidentemente passam,
porém aparecem outras e rotineiramente
a falta de planejamento das nossas
autoridades, tanto no âmbito municipal
quanto estadual e federal vem levando a
um subdesenvolvimento crônico que nos
afeta profundamente. Dito isso
precisamos dar muita importância a um
planejamento sócio administrativo de
todas as autoridades, principalmente as
Municipais que estão em contato direto
com a população.
Yussif Ali Mere Junior
SindRibeirao

O
Introdução

Esse PLANO DE CIDADE para Ribeirão Preto, com abrangência
maior que um mandato político, válido para os próximos 10
anos, é resultado do esforço de representantes da sociedade.
Não se trata unicamente de um conjunto de propostas cabível
para o poder público, mas um arranjo que prevê a articulação
entre os vários segmentos da cidade, com ênfase para o
Executivo, o Legislativo, os conselhos, os setores
produtivos, as instituições e os cidadãos em geral.
Ao projetar o modelo de cidade desejada, o grupo definiu, de
maneira ampla, que ao longo da próxima década Ribeirão
Preto deverá tornar-se uma Cidade Sustentável, Educadora,
Inteligente, Criativa e Humana, comprometida em cumprir a
Agenda 2030 proposta pela Organização das Nações Unidas.
Convictos de que a falta de continuidade no Brasil é um
problema que puxa para trás qualquer projeto de
desenvolvumento, as instituições e pessoas signatárias deste
Plano de Cidade asseveram que o planejamento não pode
seguir atrelado ao chefe do Executivo e sim à sociedade.
Essa é, incluisve, a única forma de estabelecer indicadores para
que uma gestão possa ser avaliada: criar metas e
mecanismos de aferição contínuos e atualizados.
Um projeto de cidade não pode estar abaixo de um mandato.
É importante que o mesmo reflita as expectativas dos
moradores e que se comprometa em promover a melhoria
da qualidade de vida de todas as suas comunidades.

O
Metodologia
Este plano está dividido em quatro eixos de atuação:
Modernização da Gestão; Desenvolvimento Econômico;
Políticas Sociais e Políticas Urbanas e Ambientais, com 30
Metas, muitas estratégias norteadoras e várias ações
sistematizadas a partir de um cronograma de execução.
A equipe coordenadora se pautou nos conceitos
anteriormente consolidados de cidade Sustentável,
Educadora, Inteligente, Criativa e Humana;
considerou o diagnóstico produzido pelo Instituto Ribeirão
2030, em junho de 2019, sobre os 17 ODS; promoveu
atividades de escuta da comunidade envolvida e
comprometida com a cidade, assim como membros
participantes de entidades sociais; realizou entrevistas
com profissionais especialistas nos temas abordados;
acessou materiais produzidos como planos municipais,
relatórios, teses, dissertações, artigos, conforme referencial
bibliográfico; leitura de trabalhos realizados em
outros municípios, assim como obras sobre gestão
e políticas públicas.

O OO
OO
Cidade Inteligente evidencia as tecnologias
de informação e comunicação (TICs) no ambiente
físico e institucional das cidades. Compreende
esforços de digitalização, automação e até mesmo
o uso de inteligência artificial para tornar as cidades
mais sustentáveis e a vida dos cidadãos mais
simples, aumentando a eficiência dos serviços
e das demais atividades desenvolvidas
pelas administrações municipais.

Uma Cidade Educadora é aquela que, para além
de suas funções tradicionais, reconhece, promove
e exerce um papel educador na vida dos sujeitos,
assumindo como desafio permanente a formação
integral de seus habitantes. Na Cidade Educadora,
as diferentes políticas, espaços, tempos
e atores são compreendidos como agentes
pedagógicos, capazes de apoiar o
desenvolvimento de todo
potencial humano.

Uma Cidade Sustentável é aquela que possui
um nível de harmonia ambiental, uma
economia dinâmica e um piso social
mínimo que garanta a dignidade da
população e promova
a confiança.

Cidade Criativa é aquela que
promove a conectividade entre
toda a população, comprometida
com a sustentabilidade
e potencializa todo o recurso
criativo e cultural da localidade.

Uma Cidade Humana é aquela que
coloca o ser humano em primeiro lugar,
que propicia a transformação do cidadão usuário
da cidade em cocriador do seu lugar,
que incentiva a vida em comunidade, que
viabiliza a religação entre o meio ambiente
e o ser humano, fortalece a economia
cocriadora (circular, de circuito
curto, colaborativa
e criativa) e que educa em
suas múltiplas formas.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

EIXO
     1

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1 - Equilibrar as finanças públicas
2 - Reformar a estrutura administrativa
3 - Fazer a gestão em rede
4 - Estimular as parcerias
5 - Monitorar políticas públicas
6 - Atuar com transparência
7 - Investir em tecnologia

Desenvolver regionalmente- 1
Fomentar o desenvolvimento local - 2
Fortalecer a Economia C - 3
Incentivar Polos Tecnológicos - 4
Dinamizar a internacionalização - 5

O

EIXO
     2

30
METAS PARA

POLÍTICAS URBANAS E AMBIENTAIS

EIXO
     4

2030

1 - Avançar no saneamento
2 - Arborizar as áreas urbanas
3 - Melhorar a mobilidade
4 - Viabilizar resiliência climática
5 - Incentivar práticas sustentáveis
6 - Dinamizar o uso do patrimônio histórico
7 - Reabilitar os espaços urbanos

POLÍTICAS SOCIAIS

Priorizar a Primeira Infância - 1
Melhorar os indicadores da Educação - 2
Erradicar a extrema pobreza - 3
Oferecer serviço de saúde eficiente - 4
Promover a saúde mental - 5
Diminuir o déficit habitacional - 6
Assistir as pessoas em situação de rua - 7
Ampliar o nível de segurança - 8
Promover a igualdade de oportunidades - 9
Adotar políticas inclusivas - 10
Fortalecer as identidades culturais - 11

EIXO
      3
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Reabilitar os espaços urbanos

Dimanizar o uso do patrimônio histórico

Viabilizar resiliência climática

Incentivar práticas sustentáveis

Melhorar a mobilidade

Arborizar as áreas urbanas

Avançar no saneamento

Fortalecer as identidades culturais

Adotar políticas inclusivas

Promover a igualdade de oportunidades

Ampliar o nível de segurança

Assistir as pessoas em situação de rua

Diminuir o déficit habitacional

Promover a saúde mental

Oferecer serviço de saúde eficiente

Erradicar a extrema pobreza

Melhorar os indicadores da Educação

Priorizar a Primeira Infância

Dinamizar a internacionalização

Incentivar Polos Tecnológicos

Fortalecer a Economia C

Fomentar o desenvolvimento local

Desenvolver regionalmente

Investir em tecnologia

Atuar com transparência

Monitorar as políticas públicas

Estimular as parcerias

Fazer gestão integrada e em rede

Reformar a estrutura administrativa

Equilibrar as finanças públicas

MAPA DAS METAS

O Plano de Cidade 2020-2030 foi organizado de maneira orgânica e sistematizado para ser
implementado no modelo de gestão integrada. Dessa forma, as metas seguem interligadas e o
cumprimento de uma interfere diretamente no resultado da outra, conforme mapa abaixo.

O
Sumário
EXECUTIVO

Este documento, construído a partir de
muitas escutas e um olhar criterioso para a trajetória histórica, social, política, cultural e econômica de Ribeirão Preto, organizado no formato de
um plano para execução de longo prazo (10
anos), prevê o compromisso dos governos, mas,
com a mesma ênfase, entende a importância de
atuação da sociedade, seja organizada em entidades, conselhos, movimentos e grupos, ou individualmente com o envolvimento do ribeirão-pretano.
Dividido em quatro eixos, a ordem em que
foram organizados e também a posição de cada
uma das 30 metas, em si, demonstra a estrutura
pensada para suportar as demandas apresentadas; fortalecer as bases e sistematizar o processo
de realização.
Mesmo exigindo ações simultâneas, dadas
as emergências, é lógico conceber a necessidade da modernização da gestão como iniciativa
estruturante para todas as demais.
Com foco na reestruturação da máquina pública para reverter números indesejados, como
gastos e aumentar os quantitativos para investimento, é preciso criar meios que deem conta da
proposta, por isso, a indicação da reforma administrativa, da adoção do modelo de gestão
em rede, da criação de parcerias, do controle e
monitoramento das políticas, da ação transparente de um governo aberto e do investimento em tecnologia.
Como tese alicerçal, este Plano de Cidade
está apoiado na assertiva de que a gestão de
Ribeirão Preto deva se pautar no aumento da
receita a partir do desenvolvimento socioeconômico, sem elevação de tributos e taxas,
comprometido em ampliar o universo de oportunidades com geração de renda, impulsionando
quem pode investir no município para expandir a

oferta a todos que queiram se desenvolver plenamente a partir do campo do trabalho.
Assim, o segundo eixo concentra propostas
para promover o desenvolvimento regional,
local, o fortalecimento das economias alternativas e o investimento em polos tecnológicos e na
internacionalização.
A consolidação dessas políticas fortalecerá as bases para os cuidados necessários
com a melhoria da qualidade de vida: cuidar
prioritariamente da primeira infância; melhorar
os indicadores da Educação centrado no aprendizado e na oferta de futuro; erradicar a extrema
pobreza; melhorar sempre a qualidade do serviço de saúde; cuidar das pessoas com integralidade preocupando-se com a saúde mental; criar
oportunidade de moradia digna; assistir as pessoas em situação de rua; ampliar a segurança;
trabalhar para promover a igualdade social;
incluir todos para que possam fazer tudo; e fortalecer as identidades culturais.
Entretanto, quando defende o desenvolvimento, esse Plano não o faz sem critérios e diretrizes. Fica evidente, com as metas do eixo
quatro, o compromisso com as questões ambientais e o foco na sustentabilidade. É preciso avançar no saneamento; arborizar as áreas
urbanas, melhorar a mobilidade, viabilizar resiliência climática, incentivar práticas sustentáveis
sem deixar de cuidar do patrimônio histórico e
reabilitando os espaços urbanos.
Não houve, ao longo do processo de elaboração deste documento, avaliações quanto ao
nível de dificuldade ou facilidade para a implementação do mesmo, isso porque o difícil é um
conceito relativo que transita de uma intensidade a outra dependendo da capacidade dos
interlocutores, da força dos envolvimentos e das
prioridades estabelecidas.
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EQUILIBRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS
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Poucos pontos percentuais separam
Ribeirão Preto das demais cidades desse
grupo. Mas eles são significativos.
Por exemplo: em 2019 o Executivo teve
uma Receita Corrente Líquida de R$ 2,481
bilhões (considerando recursos próprios e
transferências do Estado e Governo Federal),
segundo Demonstrativo de Apuração da
Receita Corrente Líquida publicado no Portal
da Transparência. Cada redução de 0,1% no
comprometimento desse montante significam R$ 2,5 milhões a mais para investimentos.
Portanto, mesmos as casas decimais
contam, e muito, nessas contas.
O levantamento que deu nota C para

Ribeirão Preto é do Tesouro Nacional, seguindo
metodologia própria. Mas as análises da prefeitura pintam um cenário ainda pior.
Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de
2020 não está previsto nenhum real sequer,
da receita corrente própria da administração
direta (sem considerar repasses do governo
federal ou estadual), para investimentos.
Isso significa que, para grandes investimentos (como obras de mobilidade urbana),
a prefeitura precisa contrair empréstimos ou
vender seus bens (como fazer leilão de terrenos). Ou depender de transferências voluntárias de outros entes, como convênios ou
emendas parlamentares.

Para a equação
fechar

O
"Ainda há desencontro
dos números. Fontes
diferentes informam
quantitativos de
base diferentes.”

R$ 1,8
Bilhões

Dirceu Chrysostomo

R$ 366,5
Milhões

R$ 826,7
Milhões

Receita Corrente própria DESPESAS OBRIGATÓRIAS
(sem considerar transferências
(Câmara Municipal,
correntes vinculadas, como
precatórios e acordos
repasses do Governo Federal
judiciais, amortização
para Educação e Saúde)
de dívidas, PASEP)

RECURSOS HUMANOS
(folha de pagamento,
obrigações patronais,
vale alimentação e vale
transporte)

R$ 83,8
Milhões

REPASSES PARA
AUTARQUIAS
(Guarda Civil Municipal,
Fundação Theatro
PedroII, Fipase, Fortec, etc)

R$ 270
Milhões

ROMBO DO IPM
(com objetivo de garantir
pagamento em dia das
aposentadorias, em razão
do déficit da previdência)

Para reverter essa situação, é necessário
aumentar as receitas (mediante o desenvolvimento econômico da cidade e eficiência
nas cobranças) e diminuir as despesas, com
foco na modernização da máquina pública
conforme propostas apresentadas em todas
as metas (2, 3, 4, 5, 6 e 7) do Eixo 1 deste
Plano de Cidade.
O fator determinante para o desequilíbrio das contas públicas, resultando na baixa
capacidade para investimentos, é o IPM (Instituto de Previdência dos Municipiários),
órgão responsável pelas aposentadorias e
pensões dos servidores municipais.
Ele apresenta problemas desde os
primórdios de sua criação, em 1992. Ao
longo de três décadas, por diversos motivos
(principalmente pela concessão de benefícios aos servidores sem uma adequada contribuição, proporcionalmente, à previdência,
principalmente no início da autarquia), ele
foi agravando seu déficit.
A bomba estourou de vez em 2017.
Basicamente, o IPM não tem recursos suficientes para pagar todas as aposentadorias e
pensões já concedidas no Plano Financeiro.

R$ 283,9
Milhões

Sobram

Previstos
para reserva
contingenciamento

R$ 1
Milhão

MANUTENÇÃO
DE SERVIÇOS JÁ
EXISTENTES (compra de
material escolar, remédios,
serviços de zeladoria, etc)

Fonte: com dados
do documento 10 da
LOA 2020 (Demonstrativo detalhado das
Receitas Correntes),
constante na página
25 da proposta.

Assim, a prefeitura precisa socorrer o IPM
com aportes emergenciais mensais.
Foram consumidos, entre novembro de
2017 e dezembro de 2019, aproximadamente de R$ 470 milhões em recursos públicos
para o pagamento dos aposentados. São, em
média, R$ 600 mil ao dia. Dinheiro que poderia ser investido em educação e saúde, por
exemplo.
Dois projetos que reformaram o IPM
foram aprovados pela Câmara em 2019, instituindo o teto do INSS para novas aposentadorias e aumentando a alíquota de contribuição dos servidores, de 11% para 14%.
Entretanto, as novas regras da reforma
da previdência aprovada pelo Congresso
Nacional (Emenda Constitucional 103/2019),
como a estipulação de novas idades mínimas
para aposentadorias, ainda seguem pendentes em Ribeirão Preto.
Para 2020, o orçamento reservou R$
278 milhões para serem repassados ao IPM,
apenas para cobrir o rombo (sem incluir as
contribuições patronais). Para efeito de comparação, é 21 vezes o valor previsto para a
Secretaria de Cultura (R$ 12,9 milhões).
Sobre o IPM e todas as possíveis medidas, além das já implementadas, Dirceu
Chrysostomo, ex-Procurador Geral do Estado
de São Paulo, alerta para a necessidade de
trabalho apurado. "Ainda há desencontro
dos números. Fontes diferentes informam
quantitativos de base diferentes. Sem a certeza matemática, não há como fazer um correto diagnóstico para a elaboração de propostas complementares e definitivas."
Embora o tema do IPM tenha saído da
pauta principal do debate político municipal,

o problema continua rondando a Prefeitura.
O governo ampliou a segregação de massas
em 2019 a partir do entendimento de ser
essa uma alternativa que muito contribui
para minimizar o impacto do IPM nas contas
públicas, mas é preciso observar "que esta
aparente solução implica em postergar o
problema para administrações futuras,"
acrescenta Dirceu Chrysostomo.
Os estudos já realizados, usados como
base para as decisões tomadas pelo poder
Executivo, não foram profundos o suficiente
para compreender a revisão dos atos de aposentadorias, com critérios a serem definidos
pelo IPM. O próprio órgão alegou, em diversos momentos, haver aposentadorias cujos
atos estão fundamentados em informações
equivocadas.
O ex-Procurador enfatiza a necessidade
de "alteração da Lei Orgânica do Município
para o estabelecimento de norma geral
regradora de futuras incorporações de diferenças de vencimentos entre cargos efetivos
e cargos em comissão, tendo como paradigma o artigo 133 da Constituição do Estado
de São Paulo."
Em novembro de 2018, Dirceu Chrysostomo, representando algumas entidades
da sociedade organizada, sistematizou
várias propostas que foram entregues ao
chefe do executivo, a fim de contribuir com
o embate que se colocava naquele momento. Da relação de propostas, algumas convergiram com as decisões do governo e
outras ainda deveriam compor conjunto de
medidas a serem tomadas para equacionar
o desgaste financeiro da gestão do IPM. As
principais são:

1. Revisão dos cálculos atuariais do Fundo Financeiro de maneira a
demonstrar os acertos dos elementos considerados e dos valores projetados para o espaço de tempo futuro;
2. Revisão das Leis 2515/12, 3181/76 e 5081/87, tendo como paradigma o
artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, principalmente no
sentido de não ser redundante com outro benefício, bem como em atenção aos requisitos de ser concedido o benefício da incorporação apenas
depois de completado o mínimo de 5 anos de prestação de efetivo serviço público no Município de Ribeirão Preto;
3. Apresentação de projeto de alteração da Lei Orgânica do Município para
estabelecer a obrigatoriedade de realização de no mínimo duas audiências públicas para todo projeto de lei que verse sobre reajuste, antecipação ou reposição salarial, vale-refeição e demais assuntos referentes à
remuneração do funcionalismo público municipal, que deverão seguir o
trâmite ordinário não sendo objeto de pedido de urgência ou urgência
especial.
4. Revisão de ofício nos cálculos das incorporações de gratificações efetivadas com fundamento na Lei 2515/12, no âmbito de todo o Poder Executivo (administração direta e indireta) para coibir as ilegalidades eventualmente ocorridas (incorporação que considerou base de cálculo maior do
que a simples diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão), nos termos do Acórdão prolatado no
Agravo de Instrumento 2164764- 42.2018.8.26.0000;
5. Revisão de ofício nos cálculos das incorporações com fundamento nas
Leis 3181/76 e 5081/87 (também mencionadas no acórdão referido);
6. Revisão de eventual acumulação de incorporações com fundamento nas
diferentes leis (também mencionado no acórdão);
7. Apresentar a mesma proposta de revisões de incorporações para a
Câmara de Vereadores (até porque o acórdão mencionado foi prolatado
em ação que envolve também os servidores da Câmara);
8. Ingresso de ação judicial, sendo o caso, para cessar e reaver benefícios
concedidos de forma irregular (sem os requisitos constitucionais e legais)
após auditoria dos mesmos;



         ão do Amazonas, Google Map, 2020.

9. Ingresso de ação judicial para a compensação do IPM com a Previdência
Geral e de outros entes federativos;
10. Medida judicial para retenção do IR na fonte com base em recente tese
fixada pelo TRF4, bem como restituição dos valores transferidos para a
União, no limite do prazo prescricional (Processo 500883544.2017.4.04.0000, Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas) Tese
Jurídica Fixada: "O artigo 158, I, da Constituição Federal de 1988 define a
titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de
renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a
pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços (medida já realizada pela prefeitura, segundo informado à época);
11. Contabilização segregada dos repasses ao Fundo Financeiro do IPM,
individualizando Administração Direta, autarquias, empresas e fundações
(se for o caso) e Poder Legislativo, de forma que cada entidade assuma
seus próprios encargos;
12. Aporte no Fundo Previdenciário do IPM de valores correspondentes a
imóveis (eventual criação de fundo imobiliário), com nova segregação de
massa do Fundo Financeiro (verificar regras de contabilização impostas
pelo Tribunal de Contas);
13. Aporte no Fundo Previdenciário de receitas obtidas com área azul e
outorgas (verificação das eventuais limitações legais), com a possibilidade de vinculação da receita, ainda que se estabeleça período;
14. Nova destinação da administração do Fundo Previdenciário (Banco
Público), ou verificação dos limitadores de segurança para aplicação dos
recursos;
15. Auditoria Externa Independente catalogada na CVM dos fundos do IPM;
16. Auditoria Externa Independente sobre o atual cadastramento de aposentados e pensionistas.

RECEITA
Segundo o secretário municipal da Fazenda, Manoel Gonçalves, a arrecadação da prefeitura de Ribeirão Preto está defasada em relação
a outras cidades.
Ele apontou a necessidade de revisão da
Planta Genérica de Valores (PGV). Esses parâmetros interferem, diretamente, na cobrança do
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que
é a segunda maior fonte de renda da prefeitura,
atrás apenas do ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços). Segundo a prefeitura, a revisão da PGV é essencial para corrigir
distorções, aumentando a cobrança em bairros
que hoje estão mais valorizados.
A prefeitura encaminhou um projeto nesse
sentido à Câmara no final de 2018, que foi arquivado. Os vereadores apontaram erros, ausência
de um amplo debate e falta de transparência
nos dados. O governo alega que a última ampla
revisão da PGV ocorreu em 2002. Em 2019 e
2020 a gestão não encaminhou novas revisões
ao Legislativo.
Para o professor universitário e ex-prefeito
do Campus da USP de Ribeirão Preto José
Moacir Marin, a revisão da Planta Genérica de
Valores é importante e essa iniciativa não deve
ser vista como apenas "elevação de tributo". "Se
os estudos forem comprometidos com a realidade e profundos o suficiente para detectar as
distorções praticadas na atualidade, essa revisão impactará positivamente na receita do município sem distorcer as bases do poder aquisitivo dos proprietários de imóveis, praticando a
justiça tributária", pondera o professor.

O
O
O
Manoel Gonçalves

José Moacir Marin

Eduardo Marchesi de Amorim

O secretário da Fazenda também diz que a
arrecadação de taxas na cidade é baixa. Na prefeitura, há estudos para implementação de taxa
do lixo e de cobrança para retirada de resíduos
verdes (podas de árvores).
Segundo o Tribunal de Contas do Estado
(TCE), em 2019 a prefeitura de Ribeirão Preto
arrecadou R$ 16,6 milhões com taxas.
Dados do TCE apontam que no ano passado, com taxas, Sorocaba arrecadou R$ 91,2
milhões, São José dos Campos R$ 29 milhões e
Santo André R$ 7 milhões.
Os levantamentos não incluem cobrança
da Contribuição de Iluminação Pública, nem
dívida ativa, juros e multa.
O empresário Eduardo Marchesi de
Amorim, ex-diretor titular da CIESP de Ribeirão
Preto, alerta que o município deve buscar a
justiça na arrecadação dos tributos, mas que
não pode aumentar a carga tributária como um
todo. “O governo deve fazer mais com menos,
otimizar e atualizar a máquina pública, reduzindo gastos desnecessários. Já existe um peso
excessivo da carga tributária, se ela for elevada
ainda mais haverá inibição de investimentos e
do desenvolvimento da cidade, resultando
inclusive em um impacto negativo nas receitas
do município”, aponta.
Segundo o economista Alberto Borges
Matias, presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração (Inepad) uma maneira
de ampliar a arrecadação seria "incentivando a
instalação das matrizes de empresas nacionais
em Ribeirão".
O professor da FEA/USP, Marcos Fava
Neves, fala como isso é possível na Meta 9, sobre
Desenvolvimento Econômico Local.
Empresários do setor também apontam
que, reduzindo a burocracia da máquina pública, como exigências desnecessárias, será criado
um ambiente favorável para investimentos e

O
O
O
Alberto Mathias Borges

Marcio Minoru Garcia Takeuchi

Rafael dos Anjos

surgimento de novos negócios. Ou seja: o
aumento da receita da prefeitura não viria por
meios de elevação de impostos ou instituição
de novas cobranças, e sim pelo aquecimento da
economia local.
De acordo com o Marcio Minoru Garcia
Takeuchi, especialista em Gestão Pública, “é
evidente a necessidade de estímulos e reformas
que fomentem arrecadação de tributos por
meio da melhoria da eficiência e sem que haja o
aumento da carga tributária”. Ele aponta que
isso deve ser feito em paralelo a “uma análise
crítica das despesas do município, priorizando a
efetividade dos serviços públicos ao cidadão,
cortando-se gastos que não gerem resultados
satisfatórios.”
Para Rafael dos Anjos, professor no Instituto Federal de São Paulo e fundador de uma startup de investigação e diagnóstico de gastos
públicos, a tecnologia é aliada. “Técnicas de
análise de big data permitem uma análise profunda do custo-benefício das políticas públicas,
além de prevenir irregularidades e ampliar a
eficiência”.
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1. Reestruturar a prefeitura de Ribeirão Preto para ampliar a eficiência
dos serviços prestados aos mais de 700 mil habitantes da cidade,
com atenção redobrada àqueles que mais precisam do apoio
público;
2. Motivar os funcionários públicos (efetivos, temporários, contratados e
comissionados), que em março de 2020 representavam aproximadamente 11 mil (administração direta e indireta) a atuarem comprometidos com o Plano de Cidade, atendendo-os em suas expectativas
enquanto parte estruturante da equipe;
3. Reestruturar a arquitetura institucional da prefeitura para que o poder
público municipal possa fomentar práticas econômicas que resultem
no aumento da receita corrente própria, sem significar elevação das
taxas tributárias, de maneira que com maior recurso em caixa o
governo consiga oferecer mais e melhores serviços, com destaque
para Educação e Saúde;
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4. Reestruturar a prefeitura promovendo revisões em seu modelo de
gestão a fim de que ao final dos próximos dez anos (2030), não seja
mais necessário o repasse anual, atualmente na ordem de R$ 270
milhões, para cobrir os custos do Instituto de Previdência dos Municipiários. E que o referido valor possa ser incorporado como recurso de
investimento.

$

703,3

receita orçamentária

Infraestrutura

Obras
Públicas

Planejamento
Gestão Pública

Negócios
Jurídicos

Guarda
civil

IPM

2,5 mil

Fazenda

Gabinete
Prefeito

Civil

Governo

Administração

Saúde

Cohab

Coderp

188

7.774

Daerp

Receita Corrente própria
(sem considerar transferências
correntes vinculadas, como
repasses do Governo Federal
para Educação e Saúde)

R$ 366,5
Milhões

DESPESAS OBRIGATÓRIAS
(Câmara Municipal,
precatórios e acordos
judiciais, amortização
de dívidas, PASEP)

Uma reforma administrativa necessariamente se apresenta como um projeto de modernização e pode vir a ser uma profunda
reforma burocrática e, nesse caso, oportuno
esclarecer o conceito. A burocracia originalmente foi proposta para garantir lisura nos
processos públicos. Não é em si um problema, o excesso da mesma sem objetivo e
função é que corrói uma estrutura de governo. Por isso, em algumas metas desse Plano
de Cidade, a desburocratização será defendida como uma necessidade. Entretanto, no
que diz respeito a uma Reforma Administrati-

R$ 826,7
Milhões
RECURSOS HUMANOS
Admnistração direta
(folha de pagamento,
obrigações patronais, vale
alimentação e vale

Transerp

Assistência
Social
Sassom

Meio
Ambiente

Fundação
Dom Pedro

Esporte
Fortec

Cultura

Turismo

Fundet

6.244

funcionários da comissionados servidores
adm. indireta
adm. direta

R$ 1,8
Bilhões

Educação

aposentados ou pensionistas

R$ 83,8
Milhões

REPASSES PARA
AUTARQUIAS
(Guarda Civil Municipal,
Fundação Theatro Pedro II,
Fipase, Fortec, etc)

va é importante considerá-la a fim de normatizar processos e colocar ordem em algumas
relações historicamente estabelecidas.
O propósito de uma reforma administrativa pública é melhorar o que já existe e
corrigir as deficiências. E isso deve acontecer
dentro de cenários bem definidos, com três
áreas de atuação: (1) político-institucional, (2)
econômico-financeiro e (3) administrativo-gerencial.
Rosângela Vecchia, advogada com
segunda formação em Administração pela
FGV, é especialista em gestão pública e já

R$ 270
Milhões

ROMBO DO IPM (com
objetivo de garantir
pagamento em dia
aposentados, em razão do
déficit da previdência)

R$ 283,9
Milhões
MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS JÁ EXISTENTES
(compra de material
escolar, remédios,
serviços de zeladoria, etc)

O

SOBRAM

2,6 BILHÕES

mil habitantes

R$ 1
Milhão

"Uma reforma administrativa
envolve conhecimento científico
e experiência de quem a conduz.
Demanda estudos minuciosos
em toda a estrutura e a
propositura de soluções
adequadas às
necessidades da organização.”
Rosângela Vecchia

chefia é uma condição basal para o bom
resultado de uma reforma administrativa. E
ressalta: "É muito importante preservar as
ilhas de excelência existente na Prefeitura.
Uma mudança como a sugerida pela
Reforma Administrativa não pode desconsiderar o que está dando certo."

O

A prefeitura iniciou os procedimentos para
construção de um Centro Administrativo na
avenida Paschoal Innecchi, em substituição ao
Palácio Rio Branco. Essa nova organização espacial deve acompanhar a reorganizacão normativa e administrativa da máquina pública.

“A participação dos
servidores em cargo de
chefia é uma condição basal
para o bom resultado de
uma reforma administrativa.”
Heitor Massa

Ilustração Laura Muniz, 2020.

conduziu, como consultora, muitas revisões
de planos e carreira. Para ela, "uma reforma
administrativa envolve conhecimento científico e experiência de quem a conduz.
Demanda estudos minuciosos em toda a
estrutura e a propositura de soluções adequadas às necessidades da organização. Não
é uma legislação simples de ser modificada.
Tem pressupostos administrativos e legais
rígidos,” explica.
A especialista não flexibiliza na metodologia e garante que se algumas etapas forem
suprimidas no processo, a reforma não fica
de pé. "A reforma deve respeitar a cultura
da organização e ser conduzida com
ampla participação dos servidores, por
meio de reuniões, entrevistas, trabalho
em grupo e pesquisa de opinião."
Rosangela Vecchia alerta que "a organização é um sistema vivo e vai demandar
sempre ajustes em seu funcionamento. Em
razão disso é preciso que a reforma, geralmente conduzida por agente externo, considere nas suas metodologias, a transferência
de conhecimento".
Com isso, a profissional quer dizer que é
importante constituir uma comissão de
acompanhamento da reforma para que a
mesma possa ajudar na sua implementação
e promover a transferência de conhecimento sobre o sistema de gestão implantado a
servidores do quadro permanente no funcionalismo público municipal. "Assim conduzida, a reforma cria as condições necessárias
para a mudança. A apresentação dos resultados aos servidores e a capacitação para a
nova estrutura que se seguirá à reforma, contribuem para a implantação efetiva das mudanças", completa.
Heitor Massa, consultor na área de
Recursos Humanos e um dos coordenadores
do Instituto Ribeirão 2030, acrescenta que a
participação dos servidores em cargo de

O Plano de Cidade
como uma Reforma
Administrativa

As 30 metas propostas neste Plano de
Cidade estão interligadas, de maneira que elas
se autossustentam e podem ser consideradas
como base ou consequência da reforma administrativa.
A meta 1 do Plano propõe o equilíbrio das
finanças públicas e isso não será possível sem
uma reforma administrativa que, por sua vez,
proporá um novo modelo de gestão em rede
(meta 3), em que as parcerias deverão fortalecer
o poder de realização do governo (meta 4).
Para garantir que a reforma administrativa,
pautada em resolver os problemas da prefeitura
alcance seus objetivos será importante fazer
monitoramento (meta 5) e atuar com transparência (meta 6).
A modernização da Prefeitura exige mais
investimento em tecnologia (meta 7).
Para aumentar a receita sem elevar as taxas
de tributos, será fundamental políticas que
garantam o desenvolvimento regional (meta 8)
e o desenvolvimento local (meta 9). Nesse sentido, importante ainda, fortalecer a Economia
Criativa, Colaborativa, Circular e de Circuito
Curto (meta 10). Também são elementos fundamentais para o aumento da receita, o fomento
para instalação de pólos tecnológicos (meta 11)
e dinamização da internacionalização com
vistas para a exportação (meta 12).
Isso significa afirmar que esse Plano de
Cidade é uma peça sistêmica e funciona como
uma estrutura orgânica.

Recursos Humanos
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O
TERCEIRIZADOS

2 MIL

É um número aproximado
de funcionários que trabalham para a
prefeitura mediante contratos com
empresas privadas,
principalmente para
serviços de limpeza,
portaria, segurança, recepção
e limpeza urbana
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Principais órgãos da administração indireta
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O potencial de Ribeirão Preto
para a adoção do modelo de gestão em rede
                         
                           
                                
                            
                                
                                
                                 
                               
                          
                           
                            
                            
                                
                         
                             
                 
                            
                                  
                                  
                             
                 
        
                            
                          
                          
                                
                              
                              
                       
                     
                            
                                 
                              
                             
                              
                             
                   ¡          
          ¡                        
                    

                          
                           
                                   
             
                         
                                    
                                 
                                 
                        

                            
                                
                                
      
                      
                             
                             
                              
               
Foto: Antonio Torres, 2019.



      £   ão do Amazonas, Google Map, 2020.

O papel dos Conselhos e
das Associações de Bairro
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Geração de dados
                               
                             ¦  
                               
                               
        
£                         ±    
                                   
  ²                             
                          
                           ³       ¡ 
                              
                            
                          
                                 
                          ´     
                               
                             
                  ões legislativas     
                        
                                  
                              
                              
                                 
                                
                              
                               
                ¦              
          ¡                     
                               
                               
                             
®                               
                                  
                                     
                              

PLANEJAMENTO
                                       
                                    
            
    ¦                      
                              
                   ¤             
        ¡                  
                              
                                 
   µ                           
                               
                  ¶ «              
                   ª  «               
 ·     
                          
                              
     ¦                              
                         
                               
                               
                                  
                                 
                                  
      ¡                        
                                    
         
                            
                ¦             
                                  
                                     
                                
                              
                              
          µ                 
     ¡

                                  
                                       
                                        
                      
                                    
                                   
                                        
                                        
                 
                                 
                                           
                                           
                                           
                                    
                                          
                                     
                                     
 
            
                        
                                  
                                      
                          ¥                
                                        
                 ¡                      
                                               
                     ¤                  
                                  
                                         
                                        
                 ¦                          
                  
                             
                                          
                                         
                                   
                                  ¦   
                                     
                                   
          

CONTRATOS
                             
                             
                                 
                              
                          
                        
                                     
                                 
                                   
                            
               
         ³                   
                              
                                 
                                 
¦      ´                      
                                 
                               
                                
          
£                        
³                               
                                 ´ 
                                
                          
                         
               ¤                
                             
                                 
                              
      ¥                       
                                   
                          
                                   
                                   
                              
  

O

                            
   ´                    
                      
         
            

PODER legislativo
                         
        ±                        
     £                    ¤      
                                
                              
                                  
                                
                          
                                  
 ¤                               
                                    
                              
                             
                 

SOCIEDADE ORGANIZADA
                          
                          
                                 
                        
                            
                                  
                             
                            
                              
                         
            ¦                  
                         
                        
                            
                        
£                        
                           
                            
                         
                          
                       
                         
                         ¸ 
      ¡¢                 ¢      
                              
             ² °    ¯      
                    
¥                         
                            
                  ¦               
                              
                            
                                
                        
                            
                             
                            
              

O
              
                  
               ¦    
                  
              
                 
           
                
                   
                
                 
                
                
                
                
                
                     

Estratégias
      é  
                               
                                  
                               
                         
  
                                   
                               
                      
  
¥                                      
                                  
           
  
                                  
                                   
                             
  ão 4
Observar o Art.85-A da Lei Orgânica do Município,
formulando e divulgando o Plano de Metas nos 90
dias de início do mandato e divulgando a execução dentro dos prazos mínimos previstos na legislação, que deverá ser aprimorada pela Política Municipal de Indicadores e Monitoramento.
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Níveis de maturidade de uma cidade inteligente
(Sebrae Nacional)
INTELIGENTE

Ecossistema de inovação
Ambiente de Machine Learning
Análise preditiva
Atuação em tempo real

O

O

O

O

Eficiência em Custo e Investimento

O

O

O

O

O

CONECTADA

Plataformas interoperáveis
Dotaçãoo de infraestrutura comuns e interconectadas
Aplicativos específicos avançados para cidadãos
Surgimento de serviços transversais e serviços verticais

HORIZONTAL

Plataforma horizontal de gestão
Compartilhamento de informações sobre serviços de forma mais eficiente
Economia de escala e aumento da capacidade de negociação

VERTICAL

Infraestrutura tecnológica para os verticais
Divulgação de informações públicas
Lei de Acesso à informação
Sustentabilidade e Experiência do Cidadão

Existem dois campos de atuação bem definidos na transformação de uma cidade em Smart
City. Trata-se dos ambientes internos e externos.
Enquanto governo, é didático compreender que
muitas medidas são necessárias para a adequação
interna da Prefeitura. Uma vez preparada, são esperadas iniciativas que fomentem o ecossistema
externo envolvendo todos os atores sociais da
comunidade local, regional, nacional e até mesmo a
internacional.
Considerando a existência de muitas correntes sobre o tema, segue um diagrama que organizada a proposta aqui defendida, especialmente para
esclarecer que uma Cidade Inteligente recorre à
tecnologia para melhor atender as demandas de
sua comunidade. A partir da estrutura física que
centraliza o modelo de gestão, seguem correlacionados os campos: econômico, humano, social, de
inovação, sustentabilidade e institucional, orbitando e sendo orbitado por todos os temas, em um
esquema que respeita o conceito de modelo sistêmico como abordado em outras metas.

Anualmente a Urban System Brasil realiza
avaliação junto aos municípios com mais de 50 mil
habitantes do País a fim de rankear modelos exitosos de políticas públicas de Cidade Inteligente.
Com foco em 11 eixos: mobilidade, urbanismo,
meio ambiente, energia, tecnologia e inovação,
economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança, analisa 70 indicadores
que se conectam entre si. Por exemplo: a proporção automóveis/habitantes; disponibilidade de
ciclovia; percentual de atendimento urbano de
água; percentual de tratamento de esgoto; plano
diretor estratégico; percentual de banda larga de
alta velocidade; cobertura 4,5G; patentes; índice de
mortalidade infantil; percentual de homicídios
parques tecnológicos; crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) per capita; e crescimento de
empregos.
O Ranking Connected Smart Cities de 2019,
aponta Campinas/SP como a cidade mais inteligente, seguida por São Paulo e Curitiba. Ribeirão Preto,
com a nota 33,950, aparece na 25ª posição.

Ranking Connected Smart Cities 2019
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Governo Digital - e-government
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Miguel Porrúa, Especialista Líder em Modernização do Estado do BID, apresenta o
conceito de Governo Digital ou e-government, como sendo "aquele que ao invés de
basear sua relação com o cidadão no papel, o
faz a partir da Tecnologia da Informação e na
Comunicação". Ele enfatiza que o governo
digital facilita a integração da informação
e reduz custos operacionais para o governo. Em sua avaliação, essas duas vantagens
permitem ainda a diminuição da taxa de
erro nos processos de tributação fiscal.
Estudo realizado nos Estados Unidos,
mostra que o governo não digital comete
20% mais erros, conta o especialista,
porque não pode recorrer a dados para
validação das informações.
Outra vantagem, importante em várias
metas, é a agilidade nos processos. Porrúa
explica que muitos governos são avaliados no
mercado econômico pelo seu nível de competitividade, especialmente pela velocidade
em que uma empresa é criada em seu território e os prazos para deliberação dos temas
que cabem ao poder público.
Para ser um Governo Digital, o especialista do BID aponta cinco recomendações:

O

Com base na pontuação de Ribeirão
Preto é possível desenhar um painel com
luzes de alerta indicando atenção especial
para os temas em vermelho: Meio Ambiente,
Saúde, Segurança e Energia, e para os amarelos: Mobilidade e Acessibilidade, Educação,
Empreendedorismo e Governança, posicionados acima da 50ª posição.

O

Colocação de Ribeirão Preto nos 11 eixos
Ranking Connected Smart Cities 2019

O
“Governo Digital ou
e-government é
"aquele que ao invés
de basear sua
relação com o cidadão
no papel, o faz a partir
da Tecnologia da
Informação e
na Comunicação".
Miguel Perrúa

1. Possuir uma arquitetura institucional, um órgão que atue de
maneira transversal para identificar e sistematizar os atores
públicos e implementar uma digitalização planejada;
2. Ter uma forte liderança que implique colocar à frente dessa
ações pessoas com experiência e capazes de captar apoio;
3. Criar um plano de ação e garantir que o mesmo conte com o
respaldo dos diferentes atores políticos para assegurar sua
continuidade;
4. Definir os recursos a serem empenhados na fase inicial,
sabendo que o Governo Digital paga-se sozinho e
5. Revisar o contexto legislativo para adequação das leis.

O

Carlos Pimenta

O

O

O

Estudo realizado pela FIPE (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas) da USP, contratada pela prefeitura,
definiu as estruturas do que se tornará o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). Uma
prévia foi apresentada à sociedade em audiência pública
em março de 2020, e depois o documento foi sancionado
em maio de 2020 pelo prefeito.
A análise revelou que, até aquele momento, o município não possuía nenhum documento oficial com diretrizes estratégias para TICs, e que o tema, embora fosse
transversal no planejamento orçamentário (LOA, LDO e
PPA), não possuía sequer reserva de recursos.
O estudo realizou uma matriz SWOT do setor em
Ribeirão Preto, apresentando fraquezas, forças, oportunidades e ameaças.
Entre as fraquezas e ameaças estão desde itens básicos e banais como “Falta de padronização de Sistemas de
Anti-Vírus” até elementos mais complexos, como a “perda
de informações ou paralisação da prestação de serviços” e
“exposição e vazamento de informações com restrições
de legais e não publicáveis”.
A FIPE desenvolveu estratégias relacionadas a quatro
eixos para Ribeirão Preto:

O

Recursos e Plano Direto

O

O
O

Carlos Pimenta, Especialista Principal de
Desenvolvimento Fiscal e Municipal do BID,
alerta que o Governo Digital é muito importante para evitar a evasão tributária. O sistema de
acompanhamento e controle feito por papel
com formulários impressos é caro e não consegue ser integradO. Para o profissional do BID,
os governos precisam adotar o modelo de
Inteligência Fiscal Tributária, que refere-se
ao uso sistemático de técnicas para coletar
informações para a administração. O primeiro passo, segundo ele, é a digitalização das
informações necessárias para processos
comerciais em que incidem impostos. Com
essa iniciativa, a fiscalização pode ser mais
eficiente e contribuir para a entrada de
recursos nos cofres públicos.
Em 2015, a prefeitura firmou empréstimo
com o PMAT (Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos), um programa do BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), na ordem de R$ 52,7 milhões, para
investimentos na Secretaria da Fazenda.
Os principais investimento em andamento, de acordo com o site da prefeitura de Ribeirão Preto, foram destinados para “levantamento aerofotogramétrico” com objetivo de atualizar a Planta Genérica de Valores (R$ 11,3
milhões), aquisição de veículos (R$ 1,7 milhões),
“contratação de serviços de assessoria, implantação de sistemas e ações voltadas a melhoria
da gestão e cobrança da Dívida Ativa” (R$ 3
milhões) e compra de computadores e impressoras (R$ 5 milhões).

"O sistema de
acompanhamento e
controle feito por
papel com
formulários
impressos é caro
e não consegue ser
integrado"

O

Para implementar um projeto de Governo
Digital em Ribeirão Preto é esperado, por questão de organograma, que o mesmo seja conduzido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico (Coderp) que tem como missão ofertar
os serviços de tecnologia da informação e
comunicação com modernidade, sustentabilidade e eficiência, estimulando e fortalecendo o
desenvolvimento econômico e qualidade de
vida do município de Ribeirão Preto e Região.
Entretanto, como visto na Meta 2, Reforma
Administrativa, a Coderp apresenta dificuldades financeiras e, por isso, seu potencial tecnológico está ameaçado. A companhia não apresenta instrumental para promover o projeto de
governo digital.

Inteligência Fiscal Tributária

OOO

coderp

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação propõe investimentos da ordem de R$ 52,4 milhões durante os
seus cinco anos de vigência, sendo: R$ 22,3
milhões com recursos do PMAT, R$ 22,5
milhões com recursos próprios e R$ 7,5
milhões por meio de empréstimos.
Esse montante está separado nos
seguintes eixos:

formação de linhas analógicas em
comunicação digital (Voip), aluguel de
smartphones para funcionários. OBS: a
disponibilização de wifi em locais de
grande aglomeração de pessoas e a
criação de plataforma para centralização de apps destinados à população
também estão previstos nesse setor,
mas não tiveram os custos estimados.

Revisão de infraestrutura legada
(R$ 3,4 milhões)
Atualização de softwares e aplicativos básicos, padronização de mecanismos de antivírus e firewall, ambiente de transbordo

Periférico de TI (R$ 19,9 milhões)
Atualização de estações de trabalho
nas secretarias da Educação e Saúde

Comunicação (R$ 8,9 milhões)
Expansão da rede de fibra ótica, trans-

Cloud Computing (R$ 1,3 milhão)
Contratação de serviços de nuvem
(armazenamento, bancos de dados,
servidores, virtualização, backup, firewall,

comunicação, softwares básicos e
serviços de suporte),
Segurança e vigilância (R$ 7,5
milhões)
Instalação de câmeras conectadas ao
Detecta (55), Olhos de Águia (40) e
Secretaria da Educação (2.763), bem
como a viabilização do Centro de
Controle Operacional.
Aplicativos (R$ 11,4 milhões)
Relativos a Gestão da Saúde, Gestão
de Recursos Humanos, Processos
eletrônicos / digitais, Tributário e Multifinalitrio e atualização do banco de
dados de imóveis (ainda sem valor
definido).

Após sugestão realizada pelo Instituto
Ribeirão 2030 na audiência pública do dia 3
de março, o município incluiu no PDTIC a
necessidade de seguir os princípios de Dados
Abertos, de modo a favorecer a transparência
e a participação popular.
O documento faz menção à uma reformulação do Portal de Transparência do município, mas sem detalhamentos.
Não há, no estudo disponibilizado pela
prefeitura, menção à criação de um sistema
agregador do “ID Único”, “Id Municipal” ou
“Cartão Digital”, que centralize todos os serviços municipais destinados aos cidadãos, para
facilitar o cruzamento de dados e desburocratizar o acesso. Defendida pelo Instituto
Ribeirão 2030 neste Plano de Cidade, a proposta também foi formalizada na audiência
pública pela ACI (Associação Comercial e
Industrial).
Em maio de 2020 a Secretaria de Planejamento criou o Cadastro Eletrônico do Cidadão, possibilitando que os serviços que
tinham que ser feitos pela própria pessoa, ou
com procuração, sejam feitos por meio
eletrônico. Ele é destinado, principalmente, a
engenheiros, arquitetos e advogados e contadores.
Entretanto, é necessário que um cadastro
desse tipo seja interligado a todos os serviços
municipais, como a Secretaria da Fazenda
(emissão de IPTU, pagamento de taxas), Saúde
(sistema Hygia para acompanhamento do
paciente), entre outros.

Diretrizes federais
O Governo Federal publicou, no dia 28 de abril
de 2020, o decreto 10.332/2020, que institui a
Estratégia de Governo Digital para o período de
2020 a 2022 para a administração federal. A
política institui 18 objetivos para os próximos
dois anos, que podem ser inteiramente replicados no âmbito municipal pela prefeitura de
Ribeirão Preto. Os principais deles, adaptados
neste documento para a realidade local, são:

Políticas públicas baseadas em dados e
evidências
Produzir painéis gerenciais de avaliação e monitoramento de políticas públicas (conforme
previsto na META 5), catalogando as principais
bases de dados do governo.
Serviços preditivos e personalizados
ao cidadão
Implantar mecanismo de personalização da
oferta de serviços públicos digitais, baseados
no perfil do usuário, incluindo notificação automática.

Oferta de serviços públicos digitais
Transformar todas as etapas e os serviços públicos digitalizáveis até 2022, simplificar e agilizar
a abertura, a alteração e a extinção de empresas, de forma que esses procedimentos possam
ser realizados em um dia.

Implementação da Lei Geral de Proteção
de Dados
Realizar as adequações necessárias para o atendimento à Lei nº 13.709/2018, criando plataforma de gestão da privacidade e uso dos dados
pessoais do cidadão.

Avaliação de satisfação nos serviços digitais
Oferecer meio de avaliação de satisfação
padronizado para, no mínimo, cinquenta por
cento dos serviços públicos digitais, e obter
avaliação positiva média de 4,5 (em uma escala
que vai até 5) nos próximos dois anos.

Identidade digital ao cidadão
Prover validações biométricas mensais para
serviços públicos municipais, compartilhando
os dados com o cadastro estadual e federal, de
modo a disponibilizar identidade digital ao
cidadão

Acesso digital único aos serviços públicos
Consolidar todos os domínios da administração direta em um único portal, por meio do
login único para todos os serviços.

Reformulação dos canais de transparência
e dados abertos
Criar o portal de Dados Abertos no Município
(conforme previsto nas METAS 5 e 6) e reformular o Portal de Transparência.

Serviços públicos integrados
Interoperar os sistemas do governo municipal de
forma que a maioria dos serviços públicos
contem com preenchimento automático de
informações, por meio dos atributos dos usuários
cadastrados nos bancos de dados; garantir que
pessoas, organizações e sistemas computacionais
compartilhem os dados com o poder público.

Participação do cidadão na elaboração de
políticas públicas
Firmar parcerias para a construção de aplicações de controle social; aprimorar os meios de
participação social e disponibilizar nova plataforma de participação, com foco no orçamento
participativo (META 6).

Governo como plataforma para novos
negócios
Disponibilizar novos serviços interoperáveis que
interessem às empresas e às organizações,
desenvolvidos por meio de parcerias com instituições representativas, em especial da indústria
de tecnologia da informação, comunicação e de
identificação digital.
Equipes de governo com competências
digitais
Capacitar profissionais das equipes do governo
municipal em áreas do conhecimento essenciais
para a transformação digital; ampliar a força de
trabalho dedicada à transformação digital na
administração pública municipal, por meio de
contratações ou parcerias.

Em Ribeirão Preto, a pandemia acelerou a digitalização de
serviços públicos. Segundo publicação do site da prefeitura de
Ribeirão Preto, em maio a Secretaria de Planejamento lançou 11
novos serviços eletrônicos, somando-se a 20 já existentes.
Segundo o secretário de planejamento, Edsom Ortega, a produtividade da pasta aumentou durante a quarentena, mediante o
trabalho e atendimento remoto dos funcionários, principalmente
na análise de projetos.
Em janeiro de 2020, a secretaria de Planejamento já tinha 80%
de seus serviços prestados on-line. A pasta conduzia, também, a
contratação de um software para sistematizar a política de “papel
zero” na prefeitura, por meio da tramitação eletrônica de processos.
Segundo dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, apenas no ano de 2019 a prefeitura comprou 46.430
pacotes de 500 folhas de papel sulfite, totalizando 23,2
milhões de folhas.
A situação é de opostos no município. Enquanto um alvará
para demolição pode ser conseguido virtualmente, uma solicitação
para plantio de árvores em via pública precisa ser obtida presencialmente na Secretaria do Meio Ambiente, mediante o preenchimento de um formulário físico.

EXPANSÃO DA INTERNET
Na última edição do ranking “Cidades Amigas da
Internet”, divulgado em agosto de 2020 e produzido
pela Teleco e SindiTelebrasil (Sindicato Nacional Das Empresas De Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal),
Ribeirão Preto ficou apenas em 53º lugar entre as 100
maiores cidades do país.
Entretanto, o município foi um dos que mais
ganhou posições em relação à edição anterior, quando
estava no 90º lugar. Em 2017, a cidade ocupava a 94ª
colocação.
O estudo considera itens como restrições, burocracia, prazo e onerosidade para a implantação de Estações
Radio Base (ERBs) e Redes (Subterrâneas ou aéreas).
Para o ranking, são consideradas boas práticas
ações como: autorizar instalação de ERB em menos de 4
meses, centralizar os procedimentos administrativos, ter
clareza na documentação exigida e não cobrar taxas
abusivas.
O levantamento é feito mediante pesquisas com as
operadoras de telefonia e análise da legislação local. Na
edição de 2020, com o salto de 27 colocações em relação
ao ano anterior, Ribeirão teve nota 2,6. São José dos
Campos, que lidera o ranking, pontuou com 3,9.
Foi essencial, para o avanço de Ribeirão no ranking,
a Lei Complementar nº 2990/2019, elaborada pelo Executivo e aprovada pela Câmara, que criou as normas
gerais no município para a instalação de equipamentos
de radiotransmissão.
Isso reforça a necessidade de regulamentação com
clareza e objetividade das normas locais, reduzindo a
burocracia e favorecendo o desenvolvimento, conforme
defendido por este Plano de Cidade na META 9.
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A Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano (Emplasa), em estudo técnico
elaborado para a formalização da RMRP há
quatro anos, apontou que a região é “líder do
agronegócio nacional”, possui a “maior indústria de bens de capital voltada para o setor
sucroalcooleiro do Brasil”, tem “complexa rede
comercial e de serviços, especialmente do setor
da saúde”, potencial de turismo (de negócios,
cultural ou de belezas naturais), entre outros.
Não há, porém, um aproveitamento
pleno das potencialidades regionais, em especial da capacidade conjunta dos municípios.
A Lei Complementar nº 1.290/2016, que
instituiu a RMRP, previa a criação de uma
autarquia, vinculada ao governo estadual,
“com o fim de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da região”, com
estrutura técnica para estudos. Esse mecanismo, porém, não saiu do papel.
Para agravar a situação, a Lei nº 17.056/19
autorizou a extinção da Emplasa, que conduzia
o planejamento de todas as regiões metropolitanas. Com isso, a RMRP ficou órfã de instrumentos de planejamento contínuo.
Essa necessidade já havia sido apontada
em 2016 pelos pesquisadores do Instituto
Paulista de Cidades Criativas e Identidades
Culturais (IPCCIC), que realizaram uma Matriz
Swot tendo Ribeirão Preto como foco central.
O trabalho reuniu estudiosos das referências identitárias da cidade, permitindo
avaliações atemporais e não setorizada. Essa
técnica propõe a identificação das Forças
(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
Um dos pontos fracos apresentados foi
justamente "defasagem dos dados socioeconômicos e ambientais, dificultando a análise,
acompanhamento e avaliação do desempenho'’.
De lá para cá, nada se alterou nesse sentido.

A economista doutora em Planejamento
Urbano e Regional pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rosalinda Chedian Pimentel, fazia parte do grupo de pesquisadores à
época e, convidada pelo Instituto Ribeirão
2030 a rever os apontamentos, reitera que, de
fato, esse ponto fraco não foi sanado. "O problema de ordem de atualização de dados é
uma fragilidade do Brasil,” enfatiza Chedian.
Outro ponto fraco de 2016 foi a constatação de haver um descompasso entre a qualificação técnica e a gestão pública. Para a
economista, falta investimento em formação
continuada para o elenco de servidores, o
que dificulta a atualização.
Um terceiro ponto fraco da análise é o
"desconhecimento do próprio potencial econômico, criativo e valorização das atividades
tradicionais". Essa fragilidade dialoga com a
ausência de indicadores locais e regionais
produzidos com menor intervalo de periodicidade, assim como a não realização de diagnóstico de potencialidade profundo o suficiente para compreender toda a cidade e não
somente os que se destacam.
O décimo ponto fraco da Matriz Swot
sobre Ribeirão Preto realizada em 2016 é a
falta de visão integrada. Quanto a isso, a economista Rosalinda Chedian esclarece que não
houve avanço. "A gestão pública continua
compartimentando as várias áreas, em Ribeirão Preto e nas demais esferas de poder. O que
vemos é um espetáculo de desorganização".
Sobre o desenvolvimento regional, o
tópico aparece nas colunas de pontos fortes e
de oportunidades do estudo elaborado pelo
IPCCIC, mas antagonicamente figura também
na coluna de ameaças. Isso significa que a
localização de Ribeirão Preto, sua condição de
polo, centro de uma região próspera, fortalece seu lugar político de liderança, mas ainda
se trata de potencialidade não dinamizada.

Ao apontar o "despreparo político para
se trabalhar regionalmente, perdendo as
oportunidades de crescimento econômico e
de desenvolvimento sustentável", a Matriz
exibe uma desconexão entre potencial e
benefícios agregados.
Embora a partir de 2016 tenha ocorrido
um avanço importante nesta área com a consolidação formal da Região Metropolitana,
unindo os 34 municípios, as potencialidades
continuam pouco aproveitadas.
O estudo do IPCCIC apontou, como
oportunidades da Matriz SWOT, que a Região
Metropolitana possibilita a "integração, aproximação e redução de custos" uma vez que é
cabível ações conjuntas nesse setor de investimentos e compras. Mas não foram realizados,
até o momento, nenhum consórcio entre municípios para compras conjuntas ou prestação
de serviços, unindo prefeituras de modo a
baratear os custos e aumentar a eficiência.
Para a Internacionalista e Cientista Social
Marília Migliorini de Oliveira Lima, uma região
Metropolitana é estrutura capaz de fomentar
o desenvolvimento coletivo, comum a todos
os participantes. Mas ela ressalta:
"O caso da Região Metropolitana de
Ribeirão Preto é um exemplo claro de dilema
entre racionalidade individual versus racionalidade coletiva: interesse e objetivo comuns não
bastam para que haja mobilização, mesmo
que o custo dessa cooperação seja menor que
o benefício auferido. Quando um grupo
possui um membro que, por seu tamanho e
importância, se dispõe a arcar com os custos
da ação coletiva – no caso em tela, o poder
Executivo de Ribeirão Preto – o alcance do
bem público é facilitado e os benefícios,
compartilhados por todos os membros. Fica
patente a importância desse membro empreendedor para o sucesso do projeto e como
sua ausência cria um vácuo propositivo".

O
O
"A gestão pública continua
compartimentando as várias áreas,
em Ribeirão Preto e nas demais
esferas de poder. O que
vemos é um espetáculo de
desorganização".
Rosalinda Chedian Pimentel

“Uma região Metropolitana é
estrutura capaz de fomentar o
desenvolvimento coletivo,
comum a todos os
participantes.”

Marília Migliorini de Oliveira Lima

Agência de Desenvolvimento
Com a extinção da Emplasa e diante
da necessidade de Ribeirão Preto se posicionar como o ponto oriundo das propostas de desenvolvimento, é fundamental a
criação de uma arquitetura institucional
que abrigue e faça mover as demandas
da região em um modelo de gestão cooperado, com base em análises técnicas.
O debate não é novo. Em 2000, a
Câmara de Ribeirão Preto aprovou o Projeto
de Lei 1903/2000, que autorizava o Executivo a criar a Agência de Desenvolvimento do
Nordeste Paulista. Ela nunca saiu do papel.
Sem esses instrumentos, as ações conjuntas ficam a mercê do cenário político,
tanto estadual quanto municipal, sem que
haja continuidade garantida dos trabalhos.
Tanto que as principais instâncias de decisão
da RMRP, atualmente, são um Conselho composto por prefeitos e um Parlamento com
representantes das Câmaras municipais.
A Cientista Social Marília Migliorini
observa que, na ausência da Emplasa, uma
"Agência de Desenvolvimento do Nordeste
Paulista poderia cumprir esse papel ao oferecer, além da possibilidade da entrada de
outros atores, uma instância alternativa de
articulações que traga resultados mais céleres e palpáveis".
Além do planejamento e levantamento de dados, a Agência teria a função de promover diretamente o desenvolvimento econômico da região. Higor Lima, coordenador
da unidade de Ribeirão Preto da Amcham
(Câmara Americana de Comércio para o
Brasil), aponta sua experiência na Agência
São Paulo Negócios como exemplo a ser
replicado na região metropolitana.

Criada em maio de 2017 como uma
pessoa jurídica de direito privado de fins
não econômicos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda, a São Paulo Negócios é
uma agência de promoção de investimentos e exportações da capital paulista.
“Ela não se confunde com uma secretaria de desenvolvimento econômico, pois
consegue realizar ações com uma agilidade
que a secretaria não conseguiria desenvolver”, afirma Higor, citando semelhanças com
a Investe SP (Governo de São Paulo) e a
Apex-Brasil (Governo Federal).
Higor diz que a São Paulo Negócios
tem a função de “trazer investimentos e tecnologias”, incentivar os empresários a exportarem produtos e a realizar ou apoiar eventos, como a São Paulo Tech Week.
A agência também atua na desburocratização e na facilitação da viabilização do
desenvolvimento. “Não é dar um ‘jeitinho’
ou passar por cima das normas, mas ter o
poder público querendo realmente que o
empreendimento dê certo. Atuar junto a
outros órgãos municipais de modo a
resolver as pendências, pois o objetivo é
que o investimento seja viabilizado e
traga, como consequência, o desenvolvimento”, aponta.
Segundo ele, a agência também mira
em investimentos internacionais, como os
do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e envia representantes para feiras
em outros países para “vender a imagem” de
São Paulo.
Higor explica que os cargos na Agência
São Paulo Negócios são, em sua maioria, no

regime CLT (sem concurso público), mas
preenchidos segundo critérios técnicos. Ela
também possui um conselho consultivo,
que “atua como um grupo de mentores,
formado por empresários”.
Ela funciona com verbas repassadas
pela prefeitura de São Paulo, mediante contratos de gestão.
De acordo com o Portal da Transparência da prefeitura de São Paulo, em 2019 ela
teve despesas de R$ 4,8 milhões ao longo do
ano, sendo a maior parte com salários. Em
fevereiro, ela tinha 31 integrantes, entre eles
assessores técnicos, integrantes da diretoria
ou conselho, gerentes e secretários.
“O custo não é elevado, basta apenas o
querer. Eu começaria com a sede e foco
inicial em Ribeirão Preto, mas com a cabeça
regional”, sugere Higor.

O

“Ela não se confunde com
uma secretaria de desenvolvimento
econômico, pois consegue realizar ações
com uma agilidade que a secretaria
não conseguiria desenvolver”,
Higor Lima



          ão do Amazonas, Google Map, 2020.

potencialidades
Sergio Miranda-da-Cruz, ex-diretor da
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), agência especializada
da ONU para promoção do desenvolvimento industrial sustentável, aponta para
a necessidade de se observar as potencialidades regionais.
“Não adianta induzirmos uma atividade econômica nova, que não possui vínculos estreitos com as localidades. Devemos
verificar quais são as atividades já existentes que podem ser potencializadas”,
aponta.
O objetivo, segundo ele, é aumentar a
resiliência econômica na região, de forma
que se torne fortalecida para superar crises
pontuais, ou mesmo estruturais. Para isso,
quatro principais grupos de variáveis
devem ser observados: localização e a
geografia local; disponibilidade de recursos humanos e de infraestrutura física;
disponibilidade de políticas e instituições
adequadas, inclusive a administração profissional dessas instituições (força de vontade política); e tecnologias e habilidades
capazes de se adaptarem a condições
adversas e evitarem um eventual colapso
parcial ou total da região, em um momento de crise.
Analisando as variáveis da RMRP com a
equipe do Instituto MdC de Estudos Avançados, do qual é diretor executivo, ele aponta
quatro eixos prioritários para o desenvolvimento regional, que devem receber incentivos públicos para se fortalecerem:

1. turismo orientado (negócios, congressos,
reuniões técnicas etc.)
2. integração vertical agroindustrial (com
prioridade para a alcoolquímica)
3. biotecnologia industrial (agropecuária e
biomédicas)
4. metalmecânica (metalurgia mecânica /
indústria 4.0)

O

“Não adianta induzirmos uma atividade
econômica nova, que não possui vínculos
com as localidades. Devemos verificar quais
são as atividades já existentes que
podem ser potencializadas.”
Sergio Miranda-da-Cruz

             



BENEFÍCIOS
O desenvolvimento econômico da
Região Metropolitana beneficia, diretamente, o município de Ribeirão Preto, que é o
polo de atração do entorno.
Segundo o Censo 2010, em estudo compilado pela Emplasa, Ribeirão Preto recebe
diariamente 31,7 mil pessoas das outras 33
cidades da Região Metropolitana, principalmente por motivações de trabalho e estudo.
Serrana, Cravinhos e Jardinópolis são as principais cidades de origem desse fluxo pendular.
A Emplasa ressalta, ainda, Ribeirão Preto
como referência em serviços de Saúde e Educação (principalmente no Ensino Superior), além
de ser o principal centro comercial regional.
A importância regional no incremento da economia ribeirão-pretana se verifica
pelo perfil econômico: entre todos os 34
municípios, Ribeirão Preto é o que tem a
maior dependência do setor de comércio e
serviços, com 80% de seus empregados e
quase 90% no valor adicionado ao PIB
(dados de 2014, compilados pela Emplasa).
Em cidades como Santa Cruz da Esperança, Taquaral e Cássia dos Coqueiros, mais
de metade dos empregos está no setor agropecuário. Em Pitangueiras, Pontal e Pradópolis, a maioria dos empregados formais está
nas indústrias.
Com o desenvolvimento econômico
regional, haverá um incremento das compras
realizadas em Ribeirão Preto, inclusive pela
sua posição física privilegiada.
“Em contexto geográfico, pode se verificar que Ribeirão Preto está no centro da unidade regional, garantindo equidistância
física de sua economia a todos os municípios
da região”, aponta o estudo da Emplasa.
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APESAR DA
CRISE

Ribeirão Preto se recuperava, antes da
Covid-19, lentamente da crise nacional. Em
2019 foram gerados 3.260 novos empregos
formais (saldo de novas contratações e
demissões). Entre 2007 e 2013, porém, a
média era de 10,6 mil novas vagas ao ano.
Estudo da Acirp (Associação Comercial
e Industrial de Ribeirão Preto) realizado em
2018, considerando os dados de 2015 e 2016,
apontou ser necessário criar ao menos 4 mil
empregos ao ano para abranger as pessoas
que se tornaram economicamente ativas no
município, caso todas procurem um emprego formal. O levantamento considerou as
estimativas populacionais na faixa dos 20 aos
64 anos, já prevendo os inativos (que se aposentam ou deixam de trabalhar). O número
de novas vagas não inclui a taxa de desempregados, apenas os jovens que ascendem
ao mercado.
O município tem uma dependência
econômica do setor de comércio e serviços,
com redução histórica das atividades industriais, acompanhando a tendência nacional e
internacional.
A redução do peso industrial fica
evidente na comparação da proporção de
empregados formais nas indústrias em relação ao total de trabalhadores. Eles representavam 1 em cada cinco empregados na
cidade em 1991, passando para menos de 1
em cada dez em 2018:

Ribeirão Preto não possui uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O tema
fica sob o guarda-chuva da Secretaria de
Planejamento e Gestão Pública. A pasta teve
papel essencial nos últimos quatro anos, conduzindo a revisão do Plano Diretor e de suas
leis complementares, criando diretrizes e
segurança jurídica para o regramento e
desenvolvimento urbano.
A estrutura da secretaria, porém, é
ineficiente para todas as necessidades da
cidade, em especial as de caráter imediato. Ela tem a seguinte formação, relacionada a desenvolvimento:
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO, 2 funcionários
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E PESQUISAS, 4 funcionários
(sendo um deles motorista)
DIVISÃO DE FOMENTO A INDÚSTRIA E
TURISMO, 1 funcionário comissionado
Nenhum dos sete funcionários dos
órgãos acima foi contratado como economista. A função, inclusive, sequer consta do
quadro funcional da prefeitura.
A ausência de políticas públicas se verifica pela carência de informações no site
oficial do município, sem que haja um canal
específico de dados e serviços voltados a
novos investimentos. Embora no plano de
metas do governo conste o tema "Desenvolvimento socioeconômico" como um dos
eixos de atuação, não foi possível avaliação
mais aprofundada porque o relatório de
acompanhamento das metas estava atualizado somente até dezembro de 2018, (data de
acesso setembro de 2020).
Nesse sentido, o Plano de Cidade defende uma reforma administrativa (META 2) e a
criação de uma agência regional de desenvolvimento econômico (META 8).

Professor de economia da FEA-USP,
com pesquisas na área de Crescimento e
Desenvolvimento Econômico, Luciano
Nakabashi explica que muitas questões que
induzem e interferem na economia “fogem
da alçada dos municípios”, sendo determinadas pelas políticas nacionais e influências
internacionais.
Ele ressalta, porém, que “uma boa
administração municipal, que tenha as
contas públicas em dia e seja eficiente”, é um
atrativo para o crescimento.
Segundo Nakabashi, um município
atrai empresas se possuir boa logística, infraestrutura e mão de obra qualificada. “É
necessário ter eficiência e agilidade na
análise dos procedimentos e licenciamentos, menos burocracia, mais facilidades e
transparência”, aponta.
Sergio Miranda-da-Cruz, ex-diretor da
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), agência especializada
da ONU para promoção do desenvolvimento industrial, globalização inclusiva e sustentabilidade ambiental, afirma que a melhor
forma de uma prefeitura incentivar o crescimento econômico é “não atrapalhar”.
Um exemplo de como as amarras burocráticas travam o desenvolvimento está na
construção civil. De acordo com Fabio Villas
Bôas, coordenador do Subgrupo Sustentabilidade do Instituto Ribeirão 2030, a aprovação de um empreendimento imobiliário no
município pode levar até 5 anos.
Isso ocorre em razão das muitas
exigências da prefeitura, que por sua vez
não possui equipe técnica suficiente. Empresários do setor também reclamam da ausência de regramentos específicos e do intervencionismo dos funcionários nos projetos,
que pedem mudanças sem amparo legal e
padronizado.

Ele afirma que, em alguns estados norte-americanos, a lógica é diferente. O poder
público considera a “boa-fé” do empresário,
de que ele seguirá todas as exigências da lei.
Porém, eles aplicam uma fiscalização rigorosa: se verificarem irregularidades, a multa será
alta. Isso agiliza a tramitação dos projetos,
sem penalizar os empreendedores que agem
corretamente e ficam presos na burocracia.
A redução da burocracia é vista pelo
Subgrupo Sustentabilidade do Instituto
Ribeirão 2030 como um dos maiores incentivos ao desenvolvimento econômico.
“É necessário reduzir empecilhos,
acelerar a digitalização e atendimento
remoto da prefeitura e instituir prazos e
regramentos objetivos para as análises
realizadas pelo poder público”, opina
Fabio Villas Bôas.
Até agosto de 2020, Ribeirão Preto
ainda não havia se adequado plenamente à
Lei Federal 13.460/2017, que dispõe sobre a
“participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços públicos da administração pública”.
Uma das exigências da lei é a criação
de uma Carta de Serviços ao Usuário, ou
seja: agregar em um único local todos os
serviços prestados pelo município, explicando os procedimentos e prazos máximo de
atendimento.
Um exemplo positivo foi a sansão de
uma lei pela prefeitura, em 2018, que garantiu a fé pública aos advogados em processos
municipais. A iniciativa partiu do Legislativo.
Com isso, os profissionais da advocacia
podem declarar autênticas as cópias reprográficas de documentos necessários à prestação do serviço, sendo proibida a exigência
de reconhecimento de firma. Isso reduz
custos e agiliza os procedimentos.
Segundo o Secretário Municipal de

O
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Planejamento e Gestão Pública, Edsom
Ortega, uma maior eficiência será alcançada
pela transição da prefeitura ao modelo
100% digital. “A meta é acabar com o
papel na administração pública, com
todos os procedimentos tendo tramitação eletrônica”, aponta (leia mais na
META 7).

Fabio Villas Bôas

Luciano Nakabashi

Sergio Miranda-da-Cruz

Edsom Ortega

INCENTIVOS

Desenho: Laura Muniz, 2020.

Para direcionar e impulsionar investimentos o município pode utilizar incentivos,
principalmente fiscais e urbanísticos.
O projeto Santos Criativa é um exemplo,
com isenção ou redução de impostos (como
ISS, IPTU, ITBI e taxas de licenciamento) na
região central para incentivar a instalação de
novas empresas. Segundo o site da prefeitura santista, ao todo 284 atividades são beneficiadas.
Em 2019 a Câmara aprovou um requerimento para questionar o Executivo qual seria
o impacto econômico de um projeto semelhante em Ribeirão Preto, envolvendo o quadrilátero central. Em resposta, a Secretaria
Municipal da Fazenda afirmou que custaria
aproximadamente R$ 13 milhões ao ano.
Tendo em vista a impossibilidade financeira do município em renunciar receitas,
uma solução seria o direcionamento de
benefícios para uma rua/quarteirão em
específico, de acordo com a necessidade.
Por exemplo: promover incentivos
fiscais para empresas de tecnologia e espaços de coworking em um bairro do centro,
como isenção do IPTU, de modo a criar um
cluster tecnológico naquele espaço.
“O objetivo é criar uma política pública direcionada para um pequeno espaço,
de modo a torná-lo um laboratório para
acompanhamento preciso dos resultados
dos benefícios e, então, exportá-lo para
outras áreas. Isso aumenta a eficiência e
reduz os custos ao poder público”, explica
William Miosso Moura, consultor na área de
desenvolvimento econômico e licenciamento
ambiental.
Alguns incentivos não precisam ter
custos para a prefeitura. Em São Paulo, o
Plano Diretor Estratégico, aprovado em 2014,
           populacional
    
incentivou o adensamento
nos

atividade econômica mais explorada no
Centro. A resposta oficial foi:
“Não é possível identificar qual atividade mais explorada na região, pois seriam
necessárias informações que a SEFAZ (Secretaria da Fazenda) não possui”.
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eixos estruturantes da cidade, em localidades
acessíveis ao transporte coletivo, política
reforçada dois anos depois com a aprovação
da nova Lei de Zoneamento, substituindo a
exigência mínima de vagas de garagem por
um limitador máximo.
Na prática, induziu empreendimentos
com uma ou nenhuma vaga de garagem,
incentivando o uso de metrô, ônibus e trem.
Os efeitos dessa política foram positivos.
Segundo dados do Sindicato da Habitação
do Estado de São Paulo (Secovi-SP), em
reportagem publicada pelo jornal O Estado
de São Paulo em 11/6/2019, 4 em cada dez
apartamentos lançados na capital em 2018
não tinham vaga de garagem.
O Instituto Ribeirão 2030 encaminhou
ofício à Secretaria de Planejamento em fevereiro de 2020 para replicar essa política pública no Centro de Ribeirão Preto, de modo a
requalificá-lo (leia mais na META 30).
“Não cabe ao poder público definir se
um apartamento sem garagem irá ou não
ter procura pelos consumidores. Isso é
função do setor privado, analisando as tendências do mercado. Esse exemplo valida o
contexto amplo da cidade: a prefeitura
precisa dar as condições para que os empreendedores possam arriscar em suas
atividades, respeitando as legislações existentes, mas sem que haja entraves para o
desenvolvimento sustentável da cidade”,
explica o urbanista e empresário Silvio Contart, coordenador do Subgrupo Sustentabilidade do Instituto Ribeirão 2030.
Mas para ser indutora do desenvolvimento, a prefeitura precisa ter diagnósticos
precisos da cidade. No mesmo questionamento sobre a aplicabilidade do projeto
Santos Criativa em Ribeirão Preto, a Câmara
solicitou à Secretaria da Fazenda qual era a
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Entre 2016 e 2017, Ribeirão Preto foi a
quarta cidade do país com maior incremento
em seu PIB.
Uma questão relevante em um projeto de
desenvolvimento econômico é o crescimento
populacional. Segundo a Fundação Seade
(2019), Ribeirão Preto está acima da média do
estado. O município apresentou uma elevação
de 1,29% em um ano enquanto no Estado de
São Paulo o índice de crescimento populacional foi em média 0,82%.
Mas esse relevante crescimento, econômico e populacional, não é distribuído de
forma igualitária.
Em 2010, a renda per capita média dos
10% mais ricos em Ribeirão Preto era 15,3
vezes superior à renda dos 40% mais pobres,
segundo dados do IBGE. Para efeito de comparação, em 1991 essa proporção era de 14,6. Ou
seja: os pobres aumentaram a renda, mas os
ricos ganharam ainda mais nesse período.
A desigualdade tem geografia bem definida no município. Dados do Censo 2010 apontam que os bairros periféricos, principalmente
os da zona Norte, são os mais pobres, enquanto os da zona Sul concentram a riqueza.

Além disso, Ribeirão Preto tem um salário
médio na iniciativa privada (excluindo serviço
público) menor do que o de cidades paulistas
de porte semelhante. Isso indica que o município tem maior ocupação em cargos de baixa
qualificação, com salários menores, do que as
outras cidades.
Assim, não basta apenas gerar novos
empregos, mas qualificá-los, de modo a
aumentar a renda da população, em um
círculo virtuoso que será revertido em incremento no setor de comércio e serviços.
Os dados de trabalho formal, porém,
escondem a realidade dos informais, além dos
MEIs. Segundo o IBGE, em 2019 cerca de 41%
da população com ocupação estava na informalidade no país.
Eles são os mais vulneráveis a crises, como
a pandemia do novo Coronavírus, em razão da
insegurança financeira.
A prefeitura de Ribeirão Preto não
possui diagnósticos locais, atualizados, do
perfil e quantitativo de trabalhadores informais no município, que devem ser alvo de
políticas públicas de formalização e capacitação.

Realidade econômica e arrecadação de tributos
Um dos indicadores para medir o termômetro econômico dos municípios é a arrecadação de tributos relacionados à atividade comercial, de serviços e industrial.
No caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), segundo o painel "Meu Município",
em 2018 Ribeirão Preto movimentou R$ 502,4 milhões
ficando atrás de Sorocaba e muito distante de São José
dos Campos, que arrecada praticamente o dobro.

A mesma fonte mostra que o Imposto sobre Serviço (ISS) do município, em 2018, foi de R$ 281,8
milhões. Melhor que Joinville e Uberlândia, mas pior
que Santo André e Sorocaba.

Desenvolvimento local E REGIONAL
Embora intrínsecos, o desenvolvimento
local e regional, nesse Plano de Cidade,
seguem apresentados em duas metas diferentes. A justificativa para isso, é o alto potencial de ambas as iniciativas, exigindo estratégias complementares.
Na meta 8 foi proposta a criação de uma
Agência de Desenvolvimento do Nordeste
Paulista pensada como um ponto comum
entre as duas modalidades de desenvolvimento; local e regional.
Desta forma, as estratégias e ações apresentadas a seguir foram prospectadas para
acontecerem dentro dessa Agência que no
melhor modelo, seguiria vinculada às estruturas de uma nova secretaria de Inovação e
Desenvolvimento. Caso as iniciativas não
sejam viabilizadas nos prazos estabelecidos,
ou segue dentro do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico atrelado à Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, ou
dentro de um Comitê especialmente montado para a demanda.

DIAGNÓSTICOS E COBRANÇAS
O engenheiro José Batista Ferreira, presidente da Assilcon-RP (Associação das Incorporadoras, Loteadoras e Construtoras de
Ribeirão Preto) eDiretor Regional do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção
do Estado de São Paulo) ressalta que o poder
público necessita, primordialmente, de diagnósticos precisos para impulsionar o planejamento urbano.
Ele cita, como exemplo, a ausência de
um cadastro atualizado da infraestrutura
básica da cidade, como as redes de água,
esgoto, interceptores e drenagem urbana. “É
necessário ter todo esse levantamento em
mãos para, em seguida, dimensionar o que
deve ser feito para o crescimento sustentável
da cidade”.
Na visão de Batista, o novo Plano Municipal de Saneamento (leia mais na META 24),
apresentado pela prefeitura no primeiro
semestre de 2020, foi elaborado sem os diagnósticos necessários. “No meu entendimento, e também no de muitos outros profissionais que acompanharam o Plano Diretor e as
leis complementares, as bases produzidas
pela prefeitura não são sólidas para o planejamento da cidade”.
Batista diz que não é possível saber, por
exemplo, com os dados atuais, qual a infraestrutura existente para a expansão ou consolidação urbana. “Será necessário construir
uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)
para a zona Sul? Qual a capacidade atual de
ampliação da rede? Onde é necessário priorizar investimentos de micro e macrodrenagem? Não há estudos consolidados sobre a
segurança hídrica para a produção, reserva-

ção e distribuição de água. São questões que
precisam ser respondidas”.
Para o presidente da Assilcon-RP, “Ribeirão Preto cresceu em razão da proatividade
da construção civil, tendo em vista a carência
de planejamento do poder público”. E, de
acordo com ele, o setor não pode ser onerado com políticas de “predação arrecadatória,
para custear uma máquina pública inchada”.
Ele critica, especialmente, a proposta da
cobrança de Outorga Onerosa, prevista na
revisão do Plano Diretor e na nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que
ainda depende de aprovação pelo Legislativo.
A Outorga Onerosa é instrumento pre-

O

“É necessário ter todo esse
levantamento em mãos para,
em seguida, dimensionar o que
deve ser feito para o crescimento
sustentável da cidade”.
José Batista Ferreira

visto no Estatuto das Cidades (Lei Federal
10.257/2001) para gestão do planejamento
urbano. Basicamente, pressupõe a cobrança
de uma taxa para construções verticalizadas
(prédios). Ela é utilizada para dificultar a
expansão urbana desordenada, preservar a
característica de alguns bairros e arrecadar
recursos para investir em infraestrutura
urbana.
O setor da construção alega que, em
Ribeirão Preto, o instrumento será aplicado
de maneira generalizada, e terá como principal objetivo arrecadar recursos, e não planejar a cidade.
Para empresários da construção civil,
antes de definir os critérios de cobrança e de
aplicação da Outorga Onerosa, o poder
público deveria ter um diagnóstico preciso e
setorizado da cidade, para ter precisão em
quais locais ela seria necessária.
“Basicamente, o poder público quer
instituir o coeficiente de aproveitamento 1
quase todo o município. Isso irá onerar empreendedores e consumidores, e até inviabilizar empreendimentos”, diz Batista.
Já a Secretaria de Planejamento, nas
audiências públicas, alegou que a Outorga
Onerosa é um instrumento de planejamento
ordenado da cidade e de justiça social, já que
os recursos obtidos serão destinados ao
Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) e aplicados em melhorias de infraestrutura nas regiões mais carentes da município.

Estratégias
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 ção 10
Criar uma rede de cooperação entre os brechós, a fim de transformamr Ribeirão Preto em
uma cidade destaque nessa área.
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Na META 8 deste Plano de Cidade, especialistas defendem a viabilização da Região
Metropolitana de Ribeirão Preto como um
polo internacional de biotecnologia, aproveitando a expertise do setor agropecuário, medicinal e de pesquisas universitárias, com uma
rede interligada e altamente tecnológica.
Lucas dos Anjos, fundador da startup de
tecnologia Gedanken, diz que o município
precisa criar meta de representatividade.
“Quanto do desenvolvimento de tecnologia
está previsto para representar no PIB municipal? Importante termos esse monitoramento
contínuo, para podermos entender se a cidade
está caminhando na direção correta e saber se
ações estão se transformando em resultados”.

Ele aponta que o município deve saber
qual rumo quer tomar. “Esperamos, como
cidade, ter grandes empresas de tecnologia? Se a resposta for sim, quando esperamos ter a primeira valendo mais de R$ 1
bilhão? Qual será o plano para a que a
base brasileira de P&D das grandes empresas de tecnologia globais seja no
Brasil? Quais são os principais indicadores
que essas empresas olham e como estamos neles? Hoje somos sequer considerados como possível escolha? O que precisamos fazer para entrar na lista? Na lista de
qual perfil de empresa gostaríamos de
estar como cidade? São perguntas que
precisamos responder, para promover
políticas públicas de modo a alcançar os
objetivos”.
Para Erasmo Jose Gomes, um dos papeis
da prefeitura de Ribeirão Preto para ampliar,
incentivar e atrair empresas de tecnologia é
“desenvolver mecanismos (pró)ativos de articulação e de coordenação externa e interna”.
Segundo ele, é essencial que o município tenha articulação com os níveis superiores de governo, em especial no âmbito federal, para “identificar programas, projetos e
iniciativas públicas dirigidas ao desenvolvimento tecnológico e produtivo, de modo a
prospectar, articular e gerar oportunidades
de acesso para os empreendimentos locais”.
Ele diz, também, que Ribeirão deve
“promover ações relacionadas à chamada
‘diplomacia econômica’ ou ‘diplomacia
urbana’ ou ‘diplomacia de cidades’, uma
nova forma de atuação institucional que
importantes grandes e médias cidades e
regiões metropolitanas do mundo têm
desempenhado, a fim de prospectar oportunidades internacionais, de atração e/ou de
promoção de empresas e investimentos”.
Essa seria, inclusive, uma das funções da
Agência de Desenvolvimento proposta na

Startups podem ser resumidas como
empresas em uma fase inicial, desenvolvendo
ou aprimorando um modelo de negócio,
geralmente escalável (replicável em larga
escala), com o uso de tecnologia. Empresas
como a Uber, Nubank e Airbnb são exemplos
de startups bem-sucedidas.
Ribeirão Preto possui alguns polos de
incentivo e concentração de startups. O principal deles é o Supera Parque, uma iniciativa
realizada em parceria pela prefeitura, USP e
governo estadual, com apoio do setor privado.
Segundo Eduardo Cicconi, gerente do
Supera, atualmente o parque tecnológico
possui 72 empresas/startups instaladas, gerando 400 postos de trabalho direto. Em 2019,
elas tiveram faturamento de R$ 32,8 milhões
e recolheram R$ 4 milhões em impostos.
O Parque Tecnológico Supera está instalado em uma área total de aproximadamente
378 mil m², com 150 mil m² destinado à instalação de empresas.
Cicconi conta que tudo começou em
2001, quando a prefeitura criou a Fipase (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde de
Ribeirão Preto), ente público de direito privado, com o objetivo de realizar a interlocução
com empresas do setor.
Dois anos depois foi criada uma incubadora de empresas dentro do campus da USP, e
iniciou-se o planejamento para a criação de
um parque tecnológico. Esse processo, porém
foi moroso. “Eram muitos atores envolvidos,
então enfrentamos muitas dificuldades no
andamento”, relata Cicconi.

O
“O objetivo do parque é
incentivar a criação de novas
empresas de base tecnológica
e desenvolver aquelas que já
foram criadas”.
Eduardo Cicconi
Foto: : Supera Parque:, Google Maps, 2020.

STARTUPS

Após avanços e retrocessos, o projeto
voltou a avançar em 2010, as obras iniciaram
em 2012 e o parque tecnológico foi inaugurado em 2014.
O projeto é dividido em três fases. A
primeira, concluída, é a Incubadora de Empresas, o Centro de Negócios e o Centro de Tecnologia, com dois prédios.
A segunda é a urbanização de 150 mil
m², divididos em 126 lotes, para a instalação
de empresas. Em maio de 2020, a prefeitura
assinou contrato para o início de implementação dessa infraestrutura em 13 lotes iniciais,
ao custo de R$ 550 mil.
A terceira fase é a construção da Aceleradora de Empresas e o Núcleo Administrativo
do Parque, ainda sem data definida.
“O objetivo do parque é incentivar a criação de novas empresas de base tecnológica e
desenvolver aquelas que já foram criadas.

Apesar de sermos recentes, já ganhamos
como melhor incubadora do Brasil, ficamos
entre as 10 melhores da América do Sul, e no
ano passado, entre as 20 melhores incubadoras do mundo ligadas a universidades”, diz
Cicconi.
A prefeitura de Ribeirão Preto concede
diversos incentivos fiscais para as empresas
que se instalarem no parque tecnológico,
como redução na alíquota de ISS.
O Supera tem, entre as suas parcerias,
uma incubadora dentro do colégio Marista
para auxiliar em projetos mirins, iniciativa que
poderia ser replicada nas escolas públicas.
Tem também a iniciativa Projete o
Futuro, financiada com apoio de empresas,
que ensina conceitos de educação financeira,
empregabilidade e empreendedorismo para
jovens da escola pública, um formato que
pode ser ampliado.
Além do Supera, outras iniciativas
fomentam o setor tecnológico em Ribeirão
Preto.
Criado em 2004 pela atuação conjunta
de nove empresas, o Polo Industrial de Software de Ribeirão Preto (PISO) é uma entidade
sem fins lucrativos com reconhecimento
nacional pelos avanços que promoveu no
setor de TI e, especialmente, por ter possibilitado a profissionalização das indústrias de
software na região.
Segundo dados do PISO, atualmente, a
região de Ribeirão engloba cerca de 100 empresas desenvolvedoras de software e produtos de alto valor agregado. Elas empregam
mais de 2 mil profissionais e produzem principalmente sistemas de gestão, que são utilizados em diferentes segmentos de negócios
como atacadistas, hospitais, prefeituras, companhias aéreas entre outros.
Desde 2014, o PISO tem atuado como

um Centro de Capacitação Profissional de Software dentro do Parque Tecnológico do
Supera.
Outra iniciativa recente em Ribeirão
Preto é a Pluris, projeto vinculado ao Instituto
SEB que reúne empreendedores, empresas
estabelecidas e startups que estão em busca
de capacitação, desenvolvimento e conexões,
incentivando o coworking.
Além de fomentar as atividades dos
desenvolvedores, a Pluris oferece vários
cursos criados para motivar o empreendedorismo, entre eles, atividades como o Ignition
Day, que apresenta ferramentas para impulsionar negócios e desenvolver competências;
a Máquina do Crescimento, iniciativa idealizada para estruturação dos processo de vendas
e o crescimento da empresa; Gestão Ágil, com
foco na busca da produtividade; Finanças e
        para       e f        para
      e anjos.
Para Ignácio de León, Especialista Principal em Desenvolvimento do Setor Privado do
BID, "o modelo de negócio das startups oferece inúmeras possibilidades para o desenvolvimento da nova economia. O município que
fomentar esse setor só tem a se beneficiar”.
Erasmo Jose Gomes, da FEA-USP, diz que
Ribeirão Preto, principalmente por meio do
Supera Parque, “já disponibiliza um ecossistema bastante avançado e sofisticado para abrigar e apoiar empreendimentos nascentes de
base tecnológica”.
Ele reforça a importância das startups,
mas ressalva que, “de maneira geral, mesmo
alcançando a condição de empresas consolidadas no mercado, muitas não desfrutam de
uma condição ou robustez capaz de dar sustentação econômica para um município ou
uma região apenas baseada nesse tipo de empreendimento”.

Ressalta, assim, “que os demais empreendimentos caracterizados como de baixa,
média, média-baixa e média-alta intensidade
tecnológica continuam sendo importantes
em termos de geração de emprego, renda,
tributos e encadeamentos produtivos”. E que
essas empresas de setores mais tradicionais
“podem se tornar usuárias das soluções geradas por startups de base tecnológica”.

O
"O modelo de negócio
das startups oferece inúmeras
possibilidades para o
desenvolvimento da nova
economia. O município
que fomentar esse
setor só tem a se beneficiar”.
Ignácio de León

         ®       ¦ 

VIABILIDADE

Clayton Guimarães, co-diretor da aceleradora de startups Founder Institute, alerta
que um dos principais problemas das startups é “poder sair do ponto A e chegar no
ponto B”, ou seja: “ter que provar o seu poder
de entrega e ter fôlego para, de fato, se viabilizarem enquanto modelo de negócios”.
Segundo ele, muitas empresas e instituições consolidadas sofrem de carência de
boas práticas tecnológicas. “As startups conseguem fazer isso de forma mais rápida. É
necessário que o poder público atue como
incentivador dessa ponte, canalizando os
potenciais com a demandas”.
Eduardo Ciccone também aponta para
a necessidade de se ampliar a interação das
startups com as empresas já instaladas na
região. “Há uma dificuldade muito grande
no aproveitamento desse potencial”, diz.
Segundo ele, um passo importante
nesse sentido será o Marco Regulatório das
Startups, que está sendo analisado pelo
Governo Federal. Ele aponta que, após regulamentação nacional, deverá também ser
regulamentado no âmbito local, flexibilizando entre outros as regras para a contratação
de startups pelo poder público.
Para a viabilização de novos polos, o
ONOVOLAB em São Carlos é um exemplo a
ser seguido. Lançado em 2018, o projeto
ocupou uma fábrica abandonada na cidade
há quarenta décadas e a transformou em
laboratório de inovação. A iniciativa foi planejada e financiada apenas pela iniciativa
privada.
“Minha ideia inicial era viabilizar em
São Paulo. Eu não conhecia São Carlos, mas
visitei a cidade e gostei. Na capital seríamos
apenas mais um, aqui teríamos destaque”,
explica Anderson Criativo, CEO do ONOVOLAB.

Ele diz que algumas pessoas ressalvaram
que não haveria demanda na cidade para a
nova estrutura. “Eu respondi: isso é uma
demanda nacional”.
A lógica, segundo ele, foi “movimentar o
espaço”: realização de diversos eventos,
como palestras e cursos. “Eu criei um modelo
de negócios híbrido: não dependo apenas da
locação do espaço físico”.
Dois anos e meio depois, ele diz que o
negócio “superou as expectativas”. E aponta os
potenciais de Ribeirão Preto para a replicação.
“A cidade tem um potencial maravilhoso.
Mas precisa ter metas ambiciosas de desenvolvimento. O essencial é ter infraestrutura e
mão de obra especializada, e isso vocês têm”.
Segundo ele, é essencial que o município institua, como políticas públicas, cursos
profissionalizantes em áreas tecnológicas,
como programação.
“Hoje o mercado não exige mais um
diploma de ensino superior, mas sim a
habilidade. O município poderia viabilizar
cursos gratuitos, inclusive pagando bolsas
para alunos da rede pública, de modo a
gerar mão-de-obra especialidade para um
setor que possui um déficit de pessoal”,
explica.
Anderson diz que se a prefeitura
pagasse 200 bolsas para o aprendizado de
uma tecnologia com carência de funcionários, os formandos poderiam prestar serviço remoto de sua própria casa para empresas de outras cidades. Isso geraria renda e
aquecimento da economia local.
Lucas Madureira dos Anjos diz que “tudo
é commodity hoje em tecnologia, menos
gente”, afirmando que “empresas vão onde
tiver maior abundância de recursos humanos
alinhados à sua necessidade”, reforçando que
iniciativas surgem em “celeiros de formação e

O
O

“As startups conseguem fazer isso de
forma mais rápida. É necessário que o
poder público atue como incentivar
dessa ponte, canalizando os potenciais
com a demandas”.
Clayton Guimarães

“A cidade tem um potencial
maravilhoso. Mas precisa ter metas
ambiciosas de desenvolvimento. O
essencial é ter infraestrutura e mão de
obra especializada, e isso vocês têm”.
Anderson Criativo

ambientes em que o ecossistema é propício”.
Ele reitera que a prefeitura deve ser
uma indutora de formação tecnológica,
criando metas de capacitação anual.
Anderson aponta, também, que o município deve “criar um movimento, aproveitando esse vácuo de ideias que existe no
Brasil”, diz.
Ele cita o exemplo da cidade de Colônia, na Alemanha, que se movimentou para
ser sede de um campeonato de         
       , jogo eletrônico. “A cidade se transformou com o evento, recebendo pessoas
de todo o mundo. Por que Ribeirão Preto
não incentiva esse mercado e se torna uma
capital de e-sports? Atrairia turistas, criaria
todo um movimento de atração de turistas
para a cidade”.

O
“Empresas vão onde tiver
maior abundância de recursos
humanos alinhados à sua
necessidade.”
Lucas Madureira dos Anjos

FORTEC
Criada pela Lei Complementar Nº
2362/2009, a Fortec (Fundação de Formação
Tecnológica de Ribeirão Preto) tem o objetivo
de “ofertar capacitação profissional e tecnológica” e de “constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e
de ciências aplicadas”, conforme a legislação
de criação.
Na prática, porém, a Fortec se dedica à
oferta de cursos básicos, de baixa qualificação e remuneração no mercado de trabalho.
A Fortec não divulga em seu site o relatório anual de trabalho e produtividade, descumprindo os princípios básicos de transparência (verificação realizada mensalmente de
outubro de 2019 a junho de 2020 pelo Instituto Ribeirão 2030).
Questionada pela Lei de Acesso à Informação sobre a produtividade, como número
de alunos matriculados e concluintes, a Fundação descumpriu a Lei Federal 12.527/11 e
não respondeu.
Em seu site, não há nenhuma oferta de
cursos de maior complexidade tecnológica.
Entre as aulas oferecidas, estão: Cuidador de
Idosos, Portaria e Recepção, Aprimoramento
em Língua Portuguesa e Informática-Básica.
Não há nenhuma menção a cursos específicos voltados para linguagens de programação.

Estratégias
         
                              
                              
                               
  
¯   ¢                                    
                                     
                     ¢        ¢      
                              
           

       
                                    
                                     
                           
  
               ¢                     
                                    
                           
 
                                
                                   ¢ 
                                  
                            
  
                                    
                                    
           
  
                                   
                            
       


  
                          ®             
                                      
£®                            ¥            
              

         
¯              ¢                    
          
  
                       ¢         
                                       
            ¨                     
                          
 
                                         
                                     
                            

         
                          
  
                                    
                       

         
                                     
                           §           
                                   
                                        
                
  
                                  
                                   
   ¢                                    
                                        
                      ¢       

O

O

O

O
META 12
O

DINAMIZAR A INTERNACIONALIZAÇÃO
                                  
                                    
                           

O

O
O

O

O

O

O

O

O

OO O

O

O

O

DIAGNÓSTICO
JUSTIFICATIVA

O

O

O

O

OOO

O

O

O

O

O

O

                             
                                   
                             
                             
                            
                                    
                             
                               
                          
                                
                 
                             
                                    
                                 
                            
                                 
                                 
                              
                             
                                 
                              
                               
          
                          
                                   
                                 
                         
                              
                               
                     
                               
                                   
                                 
                            
                                
                             
                                
                                    
                                    
                                   
                              
                            
                                  

                                 
                               
        
                             
                                    
                               
                                
        
                              
                              
                               
                                
                                 
                               

O
O
Juliana Bigatão

Higor Lima
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EXPORTAçÃO

Em 2019, conforme dados divulgados no
Portal Comex Stat, do Ministério da Indústria e
Comércio Exterior e Serviços, Ribeirão Preto
exportou U$ 174.467.643,00 em produtos.
Historicamente o município já foi o
maior exportador mundial de café, mas na
atualidade o produto que lidera a lista é o
estanho. O produto bruto (cassiterita),
porém, é extraído em Rondônia, onde é
levado para forno em altas temperaturas e
transformado em estanho. Parte da carga
vem para Ribeirão Preto, onde passa por processos de análise de qualidade, produção de
solda e granulação. Aqui também funciona o
escritório da empresa, que exporta o produto
a partir do porto de Santos.
Com a descrição de mais de 100 produtos exportados, o destaque, depois do estanho, é para maquinários agroindustriais, com
bastante diversidade de modelos e dimensões e equipamentos da área médica.

Foto: : Supera Parque:, gogllee map, 2020.

Tabela 1. Lista dos 30 produtos que lideraram a exportação em Ribeirão Preto em 2019

Um dos entraves para as exportações
em Ribeirão Preto é a novela de ampliação e
internacionalização do aeroporto Leite Lopes
(leia mais na META 8). Entretanto, especialistas afirmam que o processo de internacionalização da cidade é independente das
adequações aeroportuárias.
“A internacionalização é dissociada do
aeroporto. Claro que a operação internacional do Leite Lopes será benéfica, mas não se
pode depositar todas as ações nessa direção,
superestimando o seu potencial. Afinal, hoje

as empresas já exportam
por outros meios, será
necessário verificar a atratividade do local”, diz
Higor Lima.
Ele cita a necessidade de outras políticas
públicas associadas. “Por
que em Campinas o Viracopos é forte? Porque lá
tem incentivos fiscais no
entorno, para a instalação
de empresas. E há outros
detalhes menores, mas
que fazem toda a diferença dentro do processo
internacionalização. Por
exemplo: hoje quem
desce do avião no Leite
Lopes toma chuva até
chegar no desembarque.
Imagine uma autoridade
internacional nessa situação?” aponta Higor.
Thayná
vai
no
mesmo sentido. “É possível andar nesse processo
sem ficar dependente do
Leite Lopes. Claro que a
internacionalização
do
aeroporto é um dos
pontos essenciais para os
próximos anos, dando amplitude e reconhecimento
ao processo. Mas a cidade
pode caminhar em outras
direções enquanto isso”.
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Cooperação
O foco da internacionalização, explica
Juliana Brigatão, está centrado na cooperação com destaque para o desenvolvimento
humano e não na competitividade. Embora
o tema seja muito mais correlato às capitais,
a especialista lembra de iniciativas positivas
promovidas em Campinas, Santo André,
Guarulhos, mas lamenta que muitas vezes os
planos de internacionalização não ganham o
perfil de política pública, ficando restrito aos
mandatos.
Fora do Brasil, a professora cita como
prática exitosa nessa área, o município de
Rosário, na Argentina, que faz parte da rede
de mercocidades. E, nesse sentido, ela acrescenta que a atuação em rede é ainda mais
eficiente no campo da internacionalização,
mas insiste que o modelo de gestão, pensando a Região Metropolitana de Ribeirão Preto,
deve ser transversal.
Sobre eventuais parcerias entre o poder
público e as instituições de ensino superior,
Juliana Brigatão, que já coordenou cursos no
município, evidencia que a troca de experiências entre esses dois atores tem potencial
para oferecer excelentes resultados. "Enquanto os cursos de R.I tem como oferecer
recursos humanos ávidos pela aprendizagem a partir da experiência, sob a coordenação de docentes, as prefeituras precisam atualizar seus quadros para atuação nessa área”
conclui a professora.

EMPRESAS ESTRANGEIRAS
Outra linha de atuação nessa área é o
fomento para que empresas estrangeiras se
instalem no município. A proposta concilia
com o desenho de desenvolvimento econômico feito pelo professor da FEA/USP de Ribeirão Preto, Marcos Fava Neves. Segundo ele,
conforme visto na Meta 9, a cidade tem
potencial para ser a sede dos escritórios de
negócio de grandes empresas, nesse caso,
inclusive as estrangeiras.
Ribeirão Preto tem, dentro do Supera
Parque, o International Office, programa que
atua como hub facilitador para os ribeirão-pretanos que querem exportar ou se instalar
no exterior e como host fazendo o receptivo
de empresas interessadas em ter uma unidade no município.
Eduardo Ciccone, gerente de Novos
Negócios do Supera Parque, explicou que oferecem um pacote de serviços para aumentar
as chances das empresas se internacionalizarem. "Além disso fazemos o planejamento
estratégico e laboratórios de testes. O objetivo desse escritório é criar o melhor ambiente
de conexão para startups que desejem atuar
no exterior. Fazemos conexões para resolver
os problemas da empresa de maneira inovadora e colaborativa acessando recursos e parceiros."
Considerando a gestão integrada prevista neste Plano de Cidade, é necessário prever
campanhas que atraiam empresas como
Google, Facebook, IBM e tantas outras do
campo da tecnologia.
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Capacitar os conselheiros sociais, de modo
que tenham conhecimento técnico e instrumentos profissionais para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, em especial na
primeira infância.
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MELHORAR OS INDICADORES DA
EDUCAÇÃO
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Ribeirão Preto tem realidades educacionais distintas, com escolas públicas em extremos opostos de qualidade e aprendizado.
A distância entre as escolas José Delibo
e Honorato de Lucca, por exemplo, vai muito
além dos 10 quilômetros que separam os
bairros Castelo Branco e Salgado Filho .
Na Delibo, 93% dos alunos dos Anos
Iniciais foram atestados com proficiência em
Português na Prova Brasil de 2017, segundo
dados do QEdu. Na Honorato, a proporção
cai para apenas 41% das crianças aprendendo adequadamente.
Para Mozart, também ex-diretor do
Instituto Ayrton Senna, o combate à desigualdade entre as escolas deve ser um
dos objetivos prioritários.
No gráfico, é possível ver a diferença de
notas entre as escolas públicas em Ribeirão
Preto, e como as municipais se saem melhor
do que as estaduais:

Gráficos elaborados pela startup RevelaGov

Mozart sugere a criação de um indicador de desigualdade de aprendizado,
com o objetivo de tornar o ensino mais
igualitário, mediante políticas públicas
que possam equiparar as escolas. Esse
indicador está sendo desenvolvido pelo
Instituto de Estudos Avançados da USP-RP.
Para Alexandre Pereira Salgado Junior,
docente da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP e pesquisador em
Educação, o aprendizado evolui conforme as
boas práticas pedagógicas e, principalmente, gestão adequada.
“Não é apenas a quantidade de recursos financeiros aplicados, mas sim onde eles
são gastos”, atesta.
Em um de seus estudos, ele analisou o
perfil de 10 escolas com tamanho e características socioeconômicas similares, e as dividiu em dois grupos: sete foram consideradas
eficientes e três ineficientes.
Os resultados apontam que as escolas
eficientes dispunham de diferenciais
como diversidade no material didático,
reforço no contraturno escolar, plano de

carreira atrativo para os professores e,
até, custeio de transporte gratuito para os
pais de alunos participarem das reuniões.
Mas, para que essas ações sejam bem
sucedidas, a boa gestão é essencial.
“O reforço no contraturno, por exemplo. É necessário que haja uma sala adequada disponível e um profissional qualificado.
E planejamento: quando será servida a merenda? São detalhes que precisam ser muito
bem analisados”, aponta Alexandre.
Ele defende a implementação de um
“sistema de recompensas” para motivar
alunos e professores, com a premiação de
bons resultados, e ressalta que o aprendizado não fica restrito à sala de aula.
“A merenda é boa? A escola faz bom
uso de novas tecnologias? Há interação da
comunidade escolar? Escolas boas são aquelas em que a comunidade participa de forma
ativa. Mas, para participar, os pais precisam
ser convidados”, diz.
Nesse ponto, ele lembra a importância
de diretores qualificados. “Ele precisa ter
habilidades que transcendem a sua formação, como a capacidade de agregar”.
Thaiane Pereira, do Todos Pela Educação, diz que os diretores precisam ser capacitados como gestores, e defende o fim da
nomeação por critérios políticos.
Para Mozart, o ideal seria um processo seletivo, em que os diretores assumam,
inclusive, contratos de gestão de tempo
determinado, com metas e cronogramas
para serem cumpridos.

SOCIOECONÔMICO
José Marcelino de Rezende Pinto, professor de Educação da USP de Ribeirão Preto,
afirma que os resultados do Ideb e Prova Brasil
não devem ser utilizados, por si só, para estabelecer ranking entre melhores e piores escolas.
Segundo ele, a condição socioeconômica
dos alunos, principalmente o “capital cultural
das famílias”, como grau de escolarização dos
pais, tem influência de até 70% no aprendizado.
“Uma escola com Ideb baixo pode estar
aproveitando muito melhor a potencialidade dos seus alunos, acrescentando diversas
competências que eles não adquiriram dos
familiares, do que uma escola com Ideb alto,
mas que poderia ser ainda maior”, explica
Marcelino.
O professor e pesquisador ressalta que a
gestão também é determinante para diminuir
ou ampliar as desigualdades educacionais, melhorando o ensino.
“A escola prejudica as crianças mais
pobres ao professar uma cultura que lhes é
estranha”, afirma, citando o sociólogo francês
Pierre Bourdieu, a professora de Educação da
USP Débora Piotto.
Ela cita que ao desconsiderar as variantes
linguísticas existentes, “a escola vai construindo
um sentimento de incapacidade e de indignidade nas crianças pobres que, além de impedi-las
de aprender, também contribui para incutir-lhes
um sentimento de inferioridade”, por tratá-las
como incapazes por “não conseguirem se
expressar oralmente pela norma culta da fala”.
O Instituto realizou estudo com base em
dados de questionários da Prova Brasil, e verificou que a condição socioeconômica está diretamente ligada ao aprendizado:

Ensino Integral
O Ensino Integral está longe de ser uma
realidade em Ribeirão Preto. Dos 21.264 alunos
matriculados no Ensino Fundamental da rede
municipal no ano passado, apenas 75 (0,35%)
tiveram atividades que desenvolveram suas
habilidades no contraturno escolar.
A prefeitura considera Ensino Integral
quando o aluno tem uma permanência
mínima de 7h na escola ao dia. Em 2019,
apenas a EMEF Faustino Jarruche (Jardim Marchesi) ofereceu essa atividade. Em 2020,
nenhuma escola irá ofertar ensino integral na
rede municipal.
Na EMEF Faustino Jarruche os alunos tiveram atividades no contraturno escolar de: Educação alimentar, Oficina de Identidade, espaço
e Cultura, Oficina de Educação Digital, Oficina
de Jogos Matemáticos, Oficina de Letramento/Alfabetização, Oficina de Leitura, Oficina de
Experimentos científicos e Projeto Horta e
Espanhol.

UMA DETERMINAÇÃO NACIONAL
Alguns gestores ainda olham para a
demanda da Educação Integral como uma
opção e sempre que oportuno justificam a
sua não oferta pelos altos custos e ausência
de infraestrutura e recurso humano.
Entretanto, não se trata de deliberação
local. A demanda está prevista, desde 2014,
na meta 6 do Plano Nacional de Educação que
expira em 2024: "oferecer educação em
tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos(as) alunos(as) da educação básica.
Os gestores colocam a educação em
primeiro lugar em suas trajetórias eleitorais e
muitos não entregam o prometido durante os
mandatos.
Sobral priorizou os investimentos em
educação e reverteu a realidade. Em 2005, a
cidade ficou em 1.366º lugar nacional no
Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica. Dez anos depois, alcançou o primeiro
lugar nessa mesma avaliação e o ocupa até
então. Em 1 ano e meio o município deixou
de ter duas escolas de tempo integral para ter
oito unidades com atendimento das 7 às 16
horas, com três refeições.
Existem muitas possibilidades de
aumentar o período escolar. Ainda que o
ideal seja duplicar os turnos cumprindo as
sete horas de atividade acadêmicas diárias,
não é recomendado, em sua totalidade, construções de unidades escolares sem estudo
amplo da pirâmide etária, devido a possibilidade de obsolência em futuro próximo. Dessa
forma, a utilização de equipamentos já existentes e a criação de turnos alternados pode
ser uma estratégia que caiba na estrutura
política e econômica de Ribeirão Preto.

ALUNO DE TEMPO INTEGRAL
Mozart Ramos está convicto de que é possível garantir significativo avanço a partir de
um movimento que deixe de considerar a
escola de período integral para compreender
as necessidade do aluno de tempo integral.
“Eu já vinha estudando alternativas que
viabilizassem a expansão do período escolar e
com a realidade imposta pelo isolamento, foi
possível enxergar um caminho que pode vir a
ser muito próspero. Ao invés de nos concentrarmos na escola de tempo integral, deveríamos nos ater ao aluno de tempo integral. Especialmente o público atendido pelo Ensino
Médio. Experiências recentes no modelo
remoto podem completar o ciclo escolar do
estudante”, explica o catedrático.

Estratégias
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Em consonância com a META 5, criar um painel
de monitoramento para o cumprimento das
ações e estratégias previstas no Plano Municipal de Educação.
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Mesmo com o crescimento em 2020
(ainda no cenário pré-pandemia), o Governo
Federal estima que apenas 76,3 % das famílias
pobres no município recebem o benefício. Ou
seja: 1 em 4 ainda está longe do auxílio emergencial.
Além disso, apenas 80% do cadastro do
CadÚnico está atualizado. Ou seja: muitas
famílias deixaram de informar seus dados, seja
por ineficiência do poder público em procurá-las, seja porque se mudaram da cidade (o
que, igualmente, é prejudicial para políticas
públicas). Em novembro de 2016, a taxa de
atualização era ainda menor: 50%.
A ampliação do Bolsa Família auxilia,
inclusive, na economia. Em março de 2020, o
Governo Federal repassou R$ 2 milhões aos
beneficiários ribeirão-pretanos (uma média de
R$ 177 por família).

O
"Encontramos uma
quantidade expressiva de
pessoas em estado de
vulnerabilidade sem
nenhuma assistência
dos governos".
Mônica Oliveira
Durante entrevistas realizadas pelos pesquisadores do Instituto Paulista de Cidades
Criativas e Identidades Culturais (IPCCIC), em
junho de 2018, em 12 comunidades, com aplicação de 411 questionários e escutas feitas às
lideranças, muitos afirmaram que aqueles
vindos de outros estados demoram a se apresentar, receosos de serem expulsos da cidade.
"Os refugiados, por exemplo, não estão nessa
lista por falta de documentos,” explica Mônica
Oliveira, uma das pesquisadoras de campo.
Ela também trabalhou no projeto Seja Digital,
em 2018, e precisou visitar individualmente
casas de pessoas que poderiam se beneficiar
com a distribuição de kits para a conversão da
televisores analógicos para digitais. "Encontramos uma quantidade expressiva de pessoas
em estado de vulnerabilidade sem nenhuma
assistência dos governos".
Ainda que esse número possa ser
maior, o quantitativo apresentado é relevante e, certeiramente será expandido
como consequência da crise da Covid-19.

INDICADORES
O Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) é o mais usado para identificar o estágio
social do Brasil e dos municípios (IDHM). Para
calculá-lo são utilizados como critérios indicadores de educação (alfabetização e taxa de
matrícula), longevidade (esperança de vida ao
nascer) e renda (PIB per capita). O índice vai de
zero (baixo) a 1 (mais desenvolvido). Ribeirão
Preto, segundo IBGE (2010) tinha um IDH de
0,800, considerado alto. Mas o modelo é criticado por alguns pesquisadores, entre eles o
economista Ricardo Paes de Barros. No artigo
"O Índice de Desenvolvimento da Família",
publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2003, ele explica que o
melhor seria um índice "calculável no nível de
cada família e que possa ser facilmente agregado para qualquer grupo demográfico, tais
como os negros ou as famílias chefiadas por
mulheres, da mesma forma como tradicionalmente é feito com os indicadores de pobreza."
Em entrevista ao Instituto Ribeirão 2030,
Ricardo Paes de Barros avalia que o indicador
criado pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) é mais adequado.

"O IDH é uma medida do
desenvolvimento médio do
município. Embora seja um
instrumento valioso para saber quais
municípios têm mais necessidade de
atenção, o IDH é uma média,
portanto tem dificuldade de captar o
grau de pobreza de uma localidade. Por
isso o PNUD construiu o índice de
pobreza humana. Ele tem similaridade
ao IDH, mas está mais focado em medir
a pobreza do município."

O economista explica que pode acontecer do IDH de um município melhorar e a
pobreza piorar exatamente porque trata-se de
um índice médio e fica sujeito a não refletir a
concentração de renda. "Para combater a
pobreza é preciso compreender as coisas
separadamente, diz Paes de Barros.
Segundo ele, somente o município tem a
capilaridade para identificar quem são as famílias pobres e quais as necessidades de cada
uma delas. "Toda a política de combate à
pobreza precisa e merece receber recursos
estaduais e federais, mas a implementação
deve ser da prefeitura, a única capaz de reconhecer o que as pessoas mais necessitam,”
conclui o economista.
A questão central é que com um índice
de 0,800 de IDH o governo pode se vangloriar de uma realidade aparentemente favorável, mas que mantém os mais vulneráveis
na invisibilidade, pois o indicador desconsidera a concentração de renda.
Entre os vários enfoques possíveis para
compreender a pobreza, o mais comum é
aquele que considera a insuficiência de recursos. Nesse caso, a perspectiva é monetária e
avalia a renda e a variação de consumo como
fatores representativos da situação de pobreza
de indivíduos ou por família/domicílio. Sob
esse ponto, são considerados pobres aqueles
que não atingem um nível de renda ou de consumo capaz de satisfazer as necessidades cotidianas para a sobrevivência.
Conforme relatórios publicados pelo
Instituto Ethos, Unicef e trabalhos mais recentes da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (CEPAL), quando privado de
renda, sem condições de aquisição de gêneros
e bens, o indivíduo pode ficar preso em um

O
"Toda a política de
combate à pobreza
precisa e merece receber
recursos estaduais e
federais, mas a
implementação deve ser
da prefeitura, a única
capaz de reconhecer o
que as pessoas mais
necessitam.”
Ricardo Paes de Barros

círculo que perpetue seu estado de pobreza.
Somente políticas integradas são
capazes de reverter essa situação de privação dos direitos básicos, como educação
com qualidade, atendimento em saúde,
moradia digna, água potável, coleta de lixo,
trabalho formal e segurança pública.
As publicações disponíveis, como por
exemplo em "Estratégias locais para redução
da pobreza: construindo a cidadania", da FGV,
(2003), com políticas exitosas nessa área
acabam evidenciando ações como práticas
caritativas e, embora possibilitem os indivíduos de consumirem, com frequência não ultrapassa aos gêneros mais básicos, normalmente
alimentícios para acabar com a fome.
Erradicar a pobreza nesse Plano de
Cidade assume uma postura de transformação
contínua, para que o cidadão tenha inclusão
econômica e consiga acessar os bens e serviços de consumo que bem desejar, com destaque para a educação e a saúde.
O geógrafo e pesquisador Melhem Adas,
autor do livro "A fome: crise ou escândalo"
propõe uma ampla reflexão sobre a questão
ao dizer que

“a fome não é um fenômeno
natural, mas sim um produto
artificial criado por conjunturas
econômicas defeituosas".
Ainda que políticas nessa área estejam
mais vinculada à União, o município não pode
escolher apenas replicar. É necessário ir além.

Melhoria de renda
Para Alberto Borges Matias, professor
aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São (USP), projetos de geração de renda
são essenciais para a recuperação da pobreza.
"A miséria é um problema estrutural. A
pessoa está na miséria e não tem perspectivas de se inserir em uma economia mais
desenvolvida. Então, proposta está centrada em um projeto que pode gerar uma
renda inicialmente para essas família, mas
com o compromisso de montar algo sustentável para o futuro", explica.
Segundo levantamento realizado pelo
Instituto Ribeirão 2030 junto ao CadÚnico
(2019), no município apenas 1,3% dos maiores
de idade no cadastro dos extremamente
pobres iniciaram o Ensino Superior. Em contrapartida, pouco mais da metade deles não
possui, sequer, o Ensino Fundamental completo. Diante desse dado, o governo pode entender que construir uma escola e garantir a matrícula dos mais pobres pode ser sua maior
contribuição para reverter os indicadores
sociais. Mas não é o caso.
Crianças privadas de seus direitos básicos
dificilmente atingem a sua potencialidade
dentro da sala de aula. E o dano maior é quando
ela conclui que a deficiência é dela, e não no
contexto em que está inserida. Sem amparo
socioemocional a maior parte desse público
apresenta comportamento violento e acaba
tomando decisões equivocadas. Sem perspectivas, muitas vezes para na criminalidade.
Segundo dados do CadÚnico, em feverei-

ro de 2020 eram 13.019 crianças com menos
de 15 anos em situação de extrema pobreza
no município, sendo 4.280 com até 4 anos,
1.853 entre 4 e 5 anos e 6.886 com até 15 anos.
Professor da USP Ribeirão Preto, com pesquisas ligadas a desenvolvimento econômico
e capital humano, Luciano Nakabashi afirma
que a vulnerabilidade socioeconômica é uma
das determinantes para o futuro de uma criança. Ele explica que jovens em situação de
pobreza, na média, têm menos chances do
que aqueles com boas condições.
“Estudos demonstram muitas implicações negativas para as crianças de famílias
pobres, que possuem maior tendência a
serem desestruturadas”, diz. Segundo ele, a
principal fase de desenvolvimento cerebral do
indivíduo ocorre da gestação aos 7 anos, período chave para os mecanismos que afetam a
aprendizagem, a linguagem, o comportamento e a saúde do indivíduo ao longo de sua existência.
“A falta de preparo e cuidado dos pais,
ausência de recursos para desde alimentação de qualidade até leitura, contexto de
violência ao entorno, inexistência de uma
rede pública com boas escolas… tudo isso
terá impacto prejudicial no futuro em
desde o ingresso no mercado de trabalho
até propensão à criminalidade”, aponta
Nakabashi.
Ele considera que esse contexto de vulnerabilidade gera um círculo vicioso da pobreza,
em que as crianças não conseguem, no futuro,
oportunidades para melhorar a condição

O
O
Alberto Borges Mathias

Luciano Nakabashi

Estratégias
          

Cooperação
como resposta
Embora a Meta 10, fortalecimento da Economia C trate do tema cooperação e colaboração e do conceito de circuito curto como ações
que podem gerar fonte de renda às pessoas,
vale acentuar que esse modelo de economia
deve balizar a política de erradicação da
pobreza. A correlação entre as duas metas é
estruturante.
Nesse sentido, a sugestão desse Plano de
Cidade é que, a exemplo do município de São
Carlos, o tema ganhe relevância com a criação
de propostas construídas com base nas
identidades dos bairros mais periféricos.
Uma possibilidade estudada pelo Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades
Culturais, é a de promover o reconhecimento
das famílias dos estudantes da rede pública em
situação de vulnerabilidade e criar políticas
específicas para atendê-las tendo a escola
como ponto radial. Avalia-se a possibilidade
de criação de frentes de trabalhos com troca
de benefícios, pais e mães podem atuar na
melhoria e conservação das unidades escolares e o programa remunera essa força de
trabalho.
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Em março de 2020, 41,9%
dos ribeirão-pretanos tinham
plano de saúde privados.
Seis em cada dez habitantes são
atendidos apenas pelo SUS.

Segundo reportagem do jornal O Estado
de São Paulo (5/4/2020), com dados do SIOPS
(Sistema de Informação sobre Orçamento
Público em Saúde), a participação do Governo
Federal no total de gastos com o SUS caiu de
52% em 2002 para 43% em 2019. Com isso,
estados e municípios ficaram mais sobrecarregados no financiamento da saúde.
Ribeirão Preto acompanha essa tendência. Em 2019, segundo o relatório quadrimestral de prestação de contas da Secretaria de
Saúde, foram gastos R$ 650,2 milhões com o
setor. Desse montante, 72% vieram de recursos municipais, 27,5% de repasses federais e
apenas 0,5% do governo estadual. Em 2017, o
Governo Federal tinha maior participação:
29,7% do total gasto no município. A análise
considera apenas a rede municipal e não
inclui o financiamento de unidades externas à
prefeitura, como o Hospital das Clínicas (custeado pelo estado).
Segundo a Constituição Federal, as prefeituras devem investir ao menos 15% de sua receita tributária com saúde. Em Ribeirão Preto, a realidade é bem superior: o setor recebeu 24,39% da
arrecadação própria (como IPTU e ISS).
O cenário, portanto, é de maior
dependência da população ao SUS, ao
mesmo tempo em que o município já está
com gastos elevados em saúde, bem acima
do mínimo exigido.
Para João Passador, professor da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da
USP, o desafio "é produzir o máximo de benefícios com o mínimo de recursos".

ESTRUTURA MUNICIPAL
Em 2017, eram 3.284 funcionários
próprios na pasta, número que caiu para
3.199 em 2018 e 3.167 em 2019 (dados
de dezembro de cada ano). Em abril de
2020, segundo o Portal de Transparência,
eram 2.927 servidores públicos.
A redução ocorre, principalmente, em razão das terceirizações. A FunFonte: Instituto Ribeirão 2030, a partir de dados do site da Secretaria de Saúde.

União,
Estado e
município

dação Santa Lydia assumiu a gestão das
unidades de pronto-atendimento, utilizando funcionários contratados diretamente por ela, sem vínculo direto com a
prefeitura.
Embora resulte em um custo menor
para o poder público com recursos humanos, pois o salário dos terceirizados é infe-

rior ao dos estatutários a longo prazo,
há necessidade de uma avaliação detalhada no custo-benefício dessa estratégia para determinar a sua continuidade,
ampliação ou encerramento.
Mesmo com as terceirizações, a
Saúde ainda é a segunda pasta com mais
funcionários, atrás apenas da educação.
Norte
UBDS Quintino Facci II
UBS Jardim Cristo Redentor
UBS Jardim Aeroporto
UBS Marincek
UBS Quintino Facci I - EM REFORMA
UBS Ribeirão Verde
UBS Simioni
UBS Vila Mariana
UBS Valentina Figueiredo
USF Avelino Alves Palma
USF Estação do Alto
USF Jardim Heitor Rigon

Lorem i
psum

UPA - Unidade Pronto Atendimento
UBDS - Central
CSE Vila Tíbério
UBS Vila Tibério
UBS Campos Elíseos
UBD Jardim João Rossi

Sul
UBDS Vila Virgínia
UBS Adão do Carmo Leonel
UBS Jardim Maria das Graças
UBS Parque Ribeirão Preto
USF Jardim Marchesi

Leste
UBDS Castelo Branco
UBS Bonfim Paulista
UBS Jardim Juliana
UBS Santa Cruz
UBS São José
UBS Vila Abranches
USF Jardim Zara

Oeste
UBDS Sumarezinho
CMSC Vila Lobato
CSE Ipiranga
UBS Dom Mielle
UBS Ipiranga
USF Jardim Paiva
UBS Jardim Presidente Dutra
UBS José Sampaio
USF Paulo Gomes Romeo
UBS Vila Recreio
USF Jardim Eugênio Mendes Lopes
USF Maria Casagrande Lopes
USF Núcleo 1
USF Núcleo 2
USF Núcleo 3
USF Núcleo 4
USF Núcleo 5
USF Núcleo 6
USF do Jardim Jamil Cury
USF Vila Albertina

O município tem uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), na área mais central. Duas outras, que deveriam ter sido concluídas ainda em 2016, estão praticamente
prontas: nos bairros Sumarezinho e Quintino
Facci 2. As duas Centrais de Saúde Escola
(CSE) ficam na Vila Tibério e no Ipiranga. No
total são cinco Unidades Básicas Distritais de
Saúde (UBDS), uma em cada região; 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 17 Unidade
Saúde da Família e um Centro Médico Social
Comunitário na Vila Lobato.
Um dos principais gargalos está no
agendamento de médicos, exames e procedimentos cirúrgicos de especialidades,
em uma prestação de serviço que é compartilhada com a rede estadual.
Segundo consulta realizada pelo Instituto Ribeirão 2030 em maio de 2020 no site
da secretaria de Saúde, o tempo médio de
espera de uma colonoscopia é de 1 ano e 2
meses, de uma ultrassonografia do globo
ocular é de 7 meses e de ultrassonografia do
abdomem de 6 meses. Na fisioterapia, a
espera pode levar 1 ano e 4 meses. Na fonoaudiologia, 1 ano e 1 mês. Cardiologia e ortopedia, cinco meses.
Embora algumas especialidades apresentem tempo elevado de espera, o tempo
médio geral da fila diminuiu entre 2018 e
2020. A diminuição foi acompanhada da ampliação das funcionalidades do aplicativo
Saúde Digital (Hora Marcada), no qual os
pacientes são avisados sobre as datas das
consultas e procedimentos, reduzindo assim
o absenteísmo dos pacientes.
De acordo com dados divulgados pela
prefeitura em seu site oficial, os pacientes
que usam o aplicativo têm uma taxa de
absenteísmo 15% menor do que aqueles
com atendimento no “balcão” da unidade
de saúde.

Em fevereiro de 2020, 30,7 mil ribeirão-pretanos estavam cadastrados no aplicativo.
A meta é ampliar esse quantitativo.
Um equipamento que amplia a oferta é
o AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Três unidades foram prometidas durante a campanha eleitoral de 2016, viabilizadas
pelo governo estadual, mas até maio de
2020 nenhuma estava em funcionamento.
Nas unidades de pronto-atendimento,
o tempo de espera pode variar de acordo
com situações conjunturais, como dengue e
resfriados. Questionada pela Lei de Acesso à
Informação, a Secretaria da Saúde informou
que o sistema informatizado (Hygia) não
permite aferir o tempo de espera essas unidades. É necessário, assim, qualificar o sistema, para mensurar o tempo levado a partir
do atendimento no balcão, passando pela
triagem e atendimento médico.

O

“O desafio é produzir o máximo
de benefícios com o mínimo
de recursos".
João Luiz Passador

“É essencial que o município possa aferir
o tempo de espera no Pronto Atendimento.
As unidades já observam o Protocolo de Manchester, com a classificação em cores da situação do paciente, que pode ser deste atendimento imediato até a uma espera maior em
casos de não urgência. Mas é necessário saber
se os parâmetros estão sendo observados e,
principalmente, se é possível reduzir essa
espera”, afirma o médico pediatra Rodrigo
Nóbrega, gestor em saúde e vice-presidente
do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de Ribeirão Preto e região.
Ele diz ser essencial, também, que o município tenha um protocolo de prazos máximos de espera individualizado para exames e
consultas especializadas, assim como a rede
suplementar observa nas regras da ANS
(Agência Nacional de Saúde).
E, também, realizar constantes aferições
de qualidade do atendimento junto aos
pacientes. Rodrigo aponta que algumas redes
de saúde usam o parâmetro NPS (Net Promoter Score) para verificar a fidelização dos usuários, que atribuem notas de 0 a 10 ao atendimento prestado, de modo que possam ser
feitas melhorias para que ele não migre para
outro convênio.
No caso do SUS, a proposta seria no sentido de analisar o que pode ser melhorado, de
acordo com a avaliação do usuário. “Na rede
particular, queremos o cliente satisfeito. Esse
também deve ser o papel do poder público.
Existe a qualidade real do serviço, averiguada
pelos indicadores, e a qualidade percebida
pelo usuário. Fatores diversos, como o estacionamento, limpeza ou cordialidade no
atendimento, influenciam na percepção.
Então o município precisa ter dados de monitoramento para corrigir as deficiências e
buscar a plena satisfação do usuário”, explica
Rodrigo Nóbrega.

O
“Na rede particular,
queremos o cliente
satisfeito. Esse também
deve ser o papel do
poder público. Existe a
qualidade real do
serviço, averiguada
pelos indicadores, e a
qualidade percebida
pelo usuário. Fatores
diversos, como o
estacionamento,
limpeza ou
cordialidade no
atendimento,
influenciam na
percepção.
Rodrigo Nóbrega

região, que são visitadas rotineiramente para
ações em saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, a ESF tem
como objetivos principais:
º Conhecer a realidade das famílias,
identificando os problemas de
saúde mais comuns e situações de risco;
º Realizar procedimentos de vigilância
à saúde e de vigilância epidemiológica;
º Garantir a continuidade do tratamento;
º Prestar assistência integral de forma
contínua, visando promover a saúde por
meio da educação sanitária.

SAÚDE DA FAMÍLIA
Considerada a porta de entrada do SUS
(Sistema Único de Saúde), a Estratégia Saúde
da Família (ESF) é ação prioritária para o cuidado da população, prevenindo doenças e diagnosticando os casos antes de se tornarem
graves. Em Ribeirão Preto, porém, essa política
pública está muito aquém do ideal.
Criado em 1994 inicialmente como Programa Saúde da Família, a ESF é hoje o pilar da
Atenção Básica (atendimento inicial da população, promovido principalmente nas Unidades Básicas de Saúde).
Segundo a portaria Nº 2.436, de
21/7/2017, que aprovou a Política Nacional de
Atenção Básica, a ESF é “estratégia prioritária
de expansão, consolidação e qualificação da
Atenção Básica”.
Uma equipe de ESF é composta por no
mínimo, um médico, enfermeiro, auxiliar ou
técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma

A ESF pode intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade
física, má alimentação, uso de tabaco, dentre
outros. Ou monitorar o tratamento contínuo de
quem tem hipertensão, por exemplo.
Esse acompanhamento reduz o índice de
mortes precoces por Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT), que abarcam, principalmente: problemas cardiovasculares, cânceres,
doenças respiratórias crônicas e o diabetes.

O professor de Medicina da USP de Ribeirão e ex-secretário municipal de Saúde, José
Sebastião dos Santos, compara a Atenção
Básica ao Ensino Básico na educação: “um passaporte para um futuro de qualidade”.
Sebastião aponta que a Atenção Básica
é “negligenciada” no Estado de São Paulo,
que prioriza investimentos em hospitais terciários (de alta complexidade) e filantrópicos. Isso, segundo ele, traz custos – para os
cofres públicos e população.
“Eu já tive, em meu plantão no Hospital
das Clínicas, que amputar a perna de um diabético que não teve tratamento e acompanhamento adequado anteriormente na Atenção
Básica”, explicou, em entrevista ao Instituto
Ribeirão 2030 em abril de 2019.
Ou seja: com a ausência de prevenção e
tratamento eficaz na base (Atenção Básica), o
problema estoura na ponta (Hospitalar), onde o
tratamento é muito mais caro.
Entre 2010 e 2016, o número de equipes
da Estratégia Saúde da Família deu um salto em
Ribeirão Preto. Desde então, porém, o crescimento ficou mais tímido:

Segundo dados cadastrados pelo município junto ao Ministério da Saúde, em dezembro
de 2019 as 47 equipes da ESF em Ribeirão Preto
tinham potencial para cobrir 161 mil habitantes.
Ou seja: apenas 23% da população (1 em cada 4
habitantes).
Já a Atenção Básica como um todo (incluindo, além da ESF, os atendimentos nas UBS) tem
potencial para abranger 49% dos ribeirão-pretanos. A estimativa é do Ministério da Saúde, considerando o número de funcionários e a carga
horária deles.

A estrutura atual é insuficiente sequer
para quem não possui Plano de Saúde: em
março de 2020, 58% dos ribeirão-pretanos
dependiam apenas do SUS, de acordo com
dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A Política Nacional de Atenção Básica
diz que as metas de implementação de
novas equipes da ESF são de responsabilidade dos municípios, considerando a “base
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos”.
Entretanto ressalva que em áreas de
“grande dispersão territorial, de risco e vulnerabilidade social”, recomenda-se a cobertura
de 100% da população pelos agentes comunitários de saúde.
Questionado pelo Instituto Ribeirão
2030 por meio da Lei de Acesso à Informação, o Ministério da Saúde informou que não
possui recomendação do percentual
mínimo de cobertura ou equipes da ESF nos
municípios.
“Temos uma cobertura muito aquém
do esperado na Estratégia Saúde da Família”,
atesta o professor José Sebastião dos Santos.
Segundo ele, os municípios deveriam perseguir a meta de atingir 100% da população,
independentemente da taxa de adeptos a
planos de saúde.
No estado de São Paulo, o município
com mais de 100 mil habitantes com melhor
taxa de cobertura de ESF é Praia Grande: as
89 equipes têm potencial para atender a 96%
da população (são 307 mil habitantes).
Diadema é outro exemplo. Com menos
da metade de habitantes de Ribeirão Preto
(324 mil), tem mais que o dobro de equipes
da ESF: 94. Com isso, 77% de sua população
está abrangida.
Entre as cidades de mesmo porte, Ribei-

rão Preto pode se espelhar em Uberlância: o
município mineiro tem praticamente o
mesmo número de habitantes, mas 81 equipes de ESF, abrangendo 40% de sua população (quase o dobro da cobertura ribeirão-pretana).

O

“ Temos uma cobertura muito
aquém do esperado na Estratégia
Saúde da Família”,
José Sebastião dos Santos

Elaborado em 2017, o Plano Municipal de Saúde
de Ribeirão Preto prevê um aumento gradual da ESF
até o final de 2021 (ano de vigência do plano), chegando a 60 equipes. A meta dificilmente será alcançada, pois o cronograma, já atrasado, foi impactado
diretamente pela pandemia do novo coronavírus.
Mas, mesmo se fosse cumprida, seria insuficiente.
Apesar da equipe de ESF poder abranger no
máximo 4.000 pessoas, o Ministério da Saúde estipula que cada uma alcança em média 3.450 indivíduos.
Assim, com 60 equipes em funcionamento, o município poderia ter cobertura de até 207 mil ribeirão-pretanos, menos que um terço da população local.
Para alcançar ao menos metade dos habitantes,
seriam necessárias ao menos 100 equipes de ESF – o
dobro do quantitativo atual. O aumento seria possível mediante o remanejamento de recursos internos
para a Atenção Básica.
Além disso, o Governo Federal repasse recursos
para ajudar no custeio e implementação de ESF. Em
2019, o município recebeu R$ 3,7 milhões em repasses federais para a manutenção das equipes.

Estratégias
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Rede de Saúde Mental e suas respectivas áreas de abrangência
Setor de psicologia infantil
CAPS AD II
CAPS II Sul
CAPS II Norte
CAPS II Central
CAPS III Oeste
Ambulatório de Saúde Mental Leste da UBDS Castelo Branco
CAPS AD (Álcool e Drogas)
UPAS - UBDSS Psicologia Assistência Social
Setor de Psicologia
Avaliação Risco Suicida

ATENÇÃO AO SUICÍDIO
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Relatório apresentado pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2019) mostrou
que cerca de 800 mil pessoas acabam com
suas vidas todos os anos no mundo, o que
equivale a uma morte a cada 40 segundos.
A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário

do índice mundial, que caiu 9,8%, segundo
dados da OMS relativos a 2016 comparando
com 2010.
Considerado um fenômeno complexo,
o suicídio pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero.

Um programa municipal de atendimento deve destinar a atenção a todos os públicos, mas é muito importante compreender
com abrangência, os jovens. Nesse sentido,
adotar propostas de oferta de apoio nas
escolas é essencial.
O mesmo estudo revelou que o suicídio
foi a segunda principal causa de morte entre
jovens de 15 a 29 anos, após os acidentes de
carro.
O tema tem se feito tão recorrente que
o governo instituiu 10 de setembro como o
Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e o
mês todo entrou para o calendário como
Setembro Amarelo para lembrar a campanha
realizada pelo Centro de Valorização da Vida
(CVV) como o objetivo de incentivar o diálogo sobre o suicídio para a sociedade.
De acordo com a Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (Seade), Ribeirão Preto é o segundo município do estado
de São Paulo com maior taxa de morte por
suicídio: a cada 100 mil habitantes, 7,5 tiram
a própria vida. No município, o número
absoluto de casos é crescente:

Entre 2003 e 2007, foram registradas
103 mortes em cinco anos. Considerando o
período de 2013 a 2017, também em cinco
ano, foram 215 suicídios, mais que o dobro.
Em 2017, segundo o DataSUS, o município registrou um suicídio a cada 8 dias.
Para efeito de comparação, no mesmo ano
ocorreu uma morte por acidente de trânsito a cada 6 dias. Porém, enquanto as políticas para redução da mortalidade com carros
e motos ganham destaque, as relacionadas à
saúde mental acabam em segundo plano.
No município, o perfil dos suicídios
cadastrados no DataSUS mostra que são
principalmente homens na faixa dos 20 aos
59 anos.
Porém, o psicólogo Guilherme Davoli
esclarece que o problema atinge todas as
idades. "A sensação de solidão está crescendo muito. A introdução do smartphone em
nossas vidas tem significado isolamento, que
num primeiro momento pode parecer
normal, mas com o passar do tempo e a
forma como intensificamos o uso, deixando
de compartilhar momentos, provoca essa
sensação de solidão".
Davoli esclarece que cresceu o suicídio
de pessoas que se jogam de lugares altos em
relação ao enforcamento, por exemplo, mais
comum no passado. Para ele, segundo estudos, esse fato reflete "típico comportamento
dos jovens."
No caso das crianças, alerta o psicólogo,
diversos comportamentos anteriores ao
suicídio acabam não sendo percebidos,
como a auto mutilação, por exemplo.
Nesse caso, o papel da escola é importante em observar, acompanhar e relatar
ocorrências que sugerem desequilíbrio emocional do estudante.
Diferente da tristeza, que as pessoas
normalmente conseguem identificar por que

estão tristes, a depressão que pode levar ao
suicídio, segundo Davoli, ganha proporções
difíceis de serem identificadas porque é exatamente a sensação de vazio.
O papel da família também é muito
importante, por isso, políticas públicas de
combate ao suicídio e de apoio à saúde
mental devem ser transversais, conduzidas
de maneira integrada no modelo de rede
envolvendo saúde, educação, assistência
social, cultura e esporte.
A Associação Brasileira de Estudos e
Prevenção do Suicídio (ABEPS) defende políticas estratégicas de prevenção. A entidade
pactuou com o Plano de ação em saúde
mental da OMS, elaborado em 2013 que projetava a redução em 10% dos casos até 2020,
mas não aconteceu.

O

“No caso das crianças, diversos
comportamentos anteriores ao
suicídio, acabam não sendo
percebidos, como a auto
mutilação, por exemplo”.
Guilherme Davoli

Modelo Teórico
Fatores
predisponentes

+

Fatores
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-

Fatores
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+

Fatores
precipitantes

Fatores
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Transtorno
mental

Suporte
social

Eventos
imediatos

Fatores
biológicos

Eventos
estressores
de vida

Tratamento
do t.mental

Abuso de
substâncias

Personalidade
impulsividade

Falta de
suporte
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Esperança

Afetos
intoleráveis

História
Familiar

Tentativa
prévia

Flexibilidade
cognitiva

Acesso a
métodos

Fonte: ABESP, 2015
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Localização dos 87 assentamentos precários em RP. Fonte: PLHIS 2019

“A crise econômica, com pico entre 2015 e
2016, resultou no aumento expressivo das ocupações urbanas de moradia”, afirma Thiago Scatena, pós-graduando no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos (IAU-USP) e
assessor voluntário de movimentos de moradia
popular em Ribeirão Preto.
Thiago diz que nos últimos quatro anos
ocorreram melhorias na legislação municipal,
mas sem o avanço na execução. “Não há recursos nem estrutura para tal. E as políticas habitacionais estão direcionados somente para o déficit quantitativo (novas provisões de moradias),
com regularização fundiária mal aplicada”,
aponta.
Ele diz que o PLHIS elaborado pela prefeitura
“apresenta um bom diagnóstico e orienta o poder
público a direcionar seus investimentos, mas
somente é um plano, precisa de aplicabilidade”.
Segundo o secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, Edsom Ortega, que
foi Secretário Nacional de Habitação no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso,
múltiplos fatores resultaram no aumento das
ocupações irregulares.
“Em situações de crise econômica, cresce
o gasto excessivo com aluguel na renda familiar e a coabitação indesejada (quando
muitas pessoas, por falta de opção, dividem a
mesma casa). O melhor caminho para reduzir o
déficit habitacional é gerar renda”, explica.
Ele também aponta que houve um “descuido institucional” dos governos municipais
anteriores com o tema, ao não avançarem na
regularização fundiária, deixarem de aproveitar
habitações voltadas para a faixa 1 do programa
Minha Casa Minha Vida e não terem criado
estruturas internas para lidar com a habitação.
Ortega aponta que em 2017 a prefeitura deu início ao “maior programa de regularização fundiária da história de Ribeirão
Preto”.

A regularização fundiária se destina, principalmente, a ocupações ilegais já consolidadas, que receberão intervenções urbanas em
infraestrutura básica (saneamento básico, pavimentação e iluminação pública). Além disso, os
moradores recebem o termo de posse da propriedade.
Desde a aprovação do primeiro PLHIS (2010)
até a elaboração do novo PLHIS (2019) foram
urbanizados três assentamentos precários:
Jardim Progresso, Monte Alegre e Vila Faiane,
totalizando 2.276 unidades habitacionais.

O Decreto 360/2017 e a Lei Complementar
nº 2858/2018 eliminaram a exigência do beneficiário para pagar pelo terreno público concedido
no processo regularização. Com isso, apenas no
ano passado, apesar dos processos iniciados no
início da década, os moradores do Monte Alegre
e Jardim Progresso conseguiram a titulação de
suas posses (2,3 mil famílias beneficiadas).
Segundo o PLHIS, outras 10 ocupações,
totalizando 2 mil imóveis, estão em processo de
regularização na cidade, em parceria com o programa Cidade Legal, do Governo Estadual.

OO

“Em situações de crise
econômica, cresce o gasto
excessivo com aluguel na
renda familiar e a coabitação
indesejada (quando muitas
pessoas, por falta de opção,
dividem a mesma casa). O
melhor caminho para reduzir
o déficit habitacional
é gerar renda”,
Edsom Ortega

“A regularização fundiária é
apenas o começo. Depois é
necessário garantir acesso dos
moradores a bens culturais,
saúde, educação e mobilidade”
Thiago Scatena

CUSTOS
O principal empecilho são os custos. Segundo o PHIS,
devem ser investidos R$ 982,4 milhões até 2029 para solucionar o déficit habitacional prioritário de 19.674 famílias.
A maior parte desse montante é proveniente do Governo Federal, estadual ou da iniciativa privada. Ou seja: o plano
considera que a prefeitura não tem recursos suficientes para
conduzir o processo. Com isso, porém, fica dependente da
viabilidade financeira dos outros entes ou do aquecimento
do mercado imobiliário. E, entre os investimentos municipais, a maioria é relacionada à cessão de terras públicas:

O total de recursos previsto é dividido para os seguintes eixos:

ESTRUTURA MUNICIPAL
O município não possui um órgão
específico para gerenciamento das políticas
habitacionais. Essa função foi relegada à
Cohab nas décadas passadas, e assumida
recentemente pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão Pública.
Entretanto, a secretaria tem apenas três
departamentos
atualmente:
Urbanismo,
Desenvolvimento Socioeconômico e Análise e
Controle de Projetos.
Uma das diretrizes do Plano Diretor
atual (LC 2866/18), em seu artigo 128, é a
“criação de um órgão técnico/administrativo na administração direta para gestão e
implementação da Política de Habitação, adotando o Plano Local de Habitação de Interesse Social como orientador das ações a serem
realizadas”.
Segundo o PLHIS, está em estudo a ampliação na estrutura da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, com a criação do
Departamento de Habitação. De acordo com
a proposta, ele terá três eixos: Divisão de Programas e Gestão de Projetos Habitacionais,
Divisão de Regularização Fundiária e uma
Seção de Apoio Social”.
Para viabilizá-las, porém, será necessário
reforçar o quadro de recursos humanos da
pasta, mediante a contratação de novos funcionários. E, também, reforçar as parcerias com
a sociedade, o que já está previsto no PLHIS.

Com a estruturação, será possível, inclusive, avançar em políticas públicas que já poderiam ser aplicados em Ribeirão Preto.
Segundo Thiago Scatena, que também é
integrante da organização TABA, o município
precisa iniciar uma política de aluguéis
sociais. “Fazer um levantamento de imóveis
públicos sem uso na região central, e um levantamento da quantidade de imóveis privados na
cidade vazios, e propor um sistema de voucher
para colocar os imóveis com uso”, ele explica.
Segundo estudo da Fundação João
Pinheiro, com base no Censo 2010, Ribeirão
Preto tinha 15,9 mil imóveis vagos naquele ano.
Outra sugestão de Scatena é a “regulamentação da Lei de Assistência Técnica Social, para
levar a tecnologia de engenharia civil e arquitetura para imóveis de baixa renda, a fim de se
promover um avanço no déficit qualitativo”.
Ele também aponta para a necessidade
de regulamentar instrumentos urbanísticos
do Plano Diretor de 2018, como o IPTU Progressivo no Tempo, que também está previsto no Estatuto das Cidades. Esse dispositivo
aumenta a cobrança do imposto dos imóveis
sem uso, de modo a evitar a especulação
imobiliária.
Para os investimentos previstos no PLHIS,
é necessário que o município tenha um fundo
de reserva, que de acordo com Scatena ainda
não foi regulamentado.

CONFLITOS
Segundo Douglas Marques, vice-presidente da
Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Ribeirão Preto, a pandemia do novo
coronavírus já resultou em um aumento no número de
famílias que precisaram recorrer às ocupações em decorrência da crise econômica, o que deve aumentar ainda mais
nos próximos meses.
Ele aponta que, quando a ocupação é recente, ainda
não consolidada, o município exerce o direito de autotutela
e, por meio da Fiscalização Geral, impede o avanço e destrói
as moradias já existentes, com apoio das forças de segurança, sem necessidade de um mandado judicial. “Nesses casos
a prefeitura vem apenas com o trator para derrubar os barracos: não traz assistente social, conselheiro tutelar, nem realiza cadastro dos moradores. Não oferece nenhuma política
assistência de suporte a essas famílias”, diz.
Douglas afirma que o PLHIS é positivo e foi bem recebido pelos movimentos que atuam com moradia, mas que
o processo de regularização não irá beneficiar nem metade
das ocupações. “Não se pode usar a reintegração de posse
como política de habitação nas áreas já consolidadas. É
necessário ampliar o diálogo com os movimentos, empoderar o Conselho de Moradia Popular, de modo que possamos chegar a uma solução sem conflito social”.

O
Douglas Marques
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       ões da Av. Bandeirantes. Google Maps, 2020.
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AMPLIAR O NÍVEL DE SEGURANÇA
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JUVENTUDE

Um dito popular representa muito bem
a realidade da juventude: cabeça vazia oficina
do diabo. Nesse sentido, o indicativo que
baliza as políticas públicas é a oferta de ocupação aos jovens.
A Educação Integral é eficiente nesse caso,
em especial quando de qualidade (Meta 14).
Outras possibilidades são as atividades
de contraturno. O esporte tem dado perspectivas para muitos jovens. Uma política ampla
de oferta, descentralizada e apoiada na construção dos bons hábitos pode ser estruturante.
A cultura também é atrativa como atividade complementar. Dois projetos em especial, podem ser reveladores.
Um deles foi realizado em Ribeirão Preto
por três anos em parceria que envolvia a prefeitura, a iniciativa privada e a classe artística.
Identificado como Sala de Teatro, era um
curso de formação em teatro, no contraturno
da escola, com carga horária, duração proposta de 10 meses, programa pedagógico,
leituras de textos da dramaturgia, exercícios e
a montagem de um espetáculo a ser apresentado no final do projeto durante um Festival
Estudantil de Teatro.
Ao longo do primeiro ano, foi feito um
acompanhamento dos alunos e alunas participantes. Uma entrevista logo no início e uma
no término do projeto revelaram como aqueles jovens conseguiram resolver alguns sérios
problemas de rejeição, bullyng e conflito
familiar. Pelos depoimentos dos professores e
diretores, eles tiveram melhoras significativas
nas avaliações em sala de aula. Os resultados
podem ser validados pelo coordenador do
projeto, Flávio Racy.
O segundo foi premiado pelo extinto
Ministério da Cultura como projeto exitoso.
Identificado como Os Protagonistas e criado
pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão
Preto, foi mantido por quatro anos e trabalhou

O
O
O
Edgard de Castro

Laura Abbad

Bruno César da Silva

direto com estudantes das escolas da periferia.
Edgard de Castro, hoje vice-presidente
da Fundação, era o presidente na época e
revela que a estratégia foi de aproximação
com os jovens para reverter os constantes
arrastões que vinham ocorrendo na área central da cidade, inclusive durante a Feira do
Livro. Também essa iniciativa teve o acompanhamento dos participantes e os depoimentos deles, registrados pelo pedagoga Laura
Abbad, para seu Mestrado realizado na USP de
Ribeirão, revela que o projeto foi muito importante para os atendidos, dando a muitos deles
novas perspectivas de vida e senso crítico.
"Os depoimentos deles revelam que ao
integrarem esta proposta, acabaram por
construir um coletivo juvenil que desenvolveu ações culturais envolvendo poesia, teatro,
dança e literatura e, esta experiência social
juvenil aliada à arte, trouxe contribuição para
seus processos de autoconhecimento e conquista da autonomia", acrescenta Laura.
Bruno César da Silva, defensor público
em Ribeirão Preto e membro do Núcleo Especializado da Infância e da Juventude da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é
crítico em relação a ocupação dos núcleos
assistenciais na cidade. No total são 14 unidades, em prédios ruins com escassa oferta de
atividade educativa. "Embora estejam geograficamente mal distribuídos, é um equipamento importante para atender os
jovens em suas comunidades no contraturno da escola. Esse público é muito vulnerável", avalia o defensor.
De volta ao dito popular, importante
garantir ocupação aos jovens e adolescentes
para distanciá-los da oferta para o uso de droga
e o aliciamento para o tráfico. Com o foco ainda
em disponibilizar conteúdos que possam
apoiar a saúde mental e a geração de renda, no
presente ou no futuro, para esse público.

Endereço dos 14 Núcleos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Presidente Dutra
Endereço: Rua ngelo Romano, 186
Adelino Simioni
Endereço: Av. General Euclydes de Figueiredo, 278
Vila Mariana
Endereço: Rua Itu, 1.120
Jardim Marchesi
Endereço: Av. Manoel Antônio Dias
Branca Salles
Endereço: Rua Nadin Latuf, nº 170
Léo Gomes de Moraes
Endereço: Rua Pedro Colino, nº 271
Jardim Marchesi
Endereço: Rua Clemente Santili, s/nº
Parque Ribeirão
Endereço: Rua Cruz e Souza, 3.100
Quintino Facci II
Endereço: Rua João Delibo, s/nº
Bonfim Paulista
Endereço: Via do Rosário, 4700
Vila Albertina
Endereço: Rua Rio Xingu, 495
CAIC José Sampaio
Endereço: Rua Antônio Fornielles, 248
Adão do Carmo Leonel
Endereço: Rua Antônio Vicco, 195
Marincek
Endereço: Rua Roberto Michelin, 95

Como atividade do seu trabalho de acompanhamento
da política da Assistência Social, o defensor público visitou
todos os núcleos. "Eles atendiam aproximadamente 900
jovens de 6 a 15 anos. Cada unidade tem de 3 a 4 funcionários.
Um coordenador, uma cozinheira e educadores. Algumas unidades se destacavam pelo empenho o comprometimento da
equipe. Mas nitidamente são equipamentos mal utilizados. Acabam ficando limitados à abordagem social."
Nessa mesma linha, Bruno César afirma que faltam políticas para atendimento das crianças em situação de rua.

     ¤               úcleos. Google Maps, 2020.
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tecnologia
Há 13 anos a Prefeitura firmou parceria
com a Polícia Militar e a Associação Comercial e
Industrial (Acirp) para instalar o projeto Olho de
Águia no Centro da cidade. Com funcionamento 24 horas por dia, o recurso de proteção
repercutiu positivamente diminuindo as ocorrências, conforme relatos da PM e da Acirp.
Em maio de 2018, uma legislação complementar, apresentada pelo Executivo criou o
sistema de controle e videomonitoramento
integrado municipal com o objetivo de aperfeiçoar e expandir o alcance das câmeras, radares
e alarmes no município.
Em março deste ano, a prefeitura abriu
licitação para a aquisição e instalação de novas
câmeras de monitoramento que serão implantas por meio do projeto Olho de Águia,
também na área central da cidade.
O investimento foi de R$ 1,9 milhão em
equipamentos de videomonitoramento e
software para o reconhecimento e registro de

EXPECTATIVAS

Em 2016, alguns institutos se reuniram, entre eles o Sou da
Paz, para elaborar um documento direcionado aos prefeitos eleitos para o mandato de 2017-2020. Intitulado "Agenda Municipal
de Segurança Cidadã," os autores referenciam que "dentre os
entes federativos, a municipalidade é o agente institucional prioritário para promover localmente ações destinadas a reduzir os
fatores de risco e aumentar os fatores de proteção que afetam
diretamente a incidência do crime e da violência." Por isso, continuam, "o município se encontra em uma situação privilegiada
para coordenar e articular a implementação de políticas e programas voltados para prevenir a violência e a criminalidade."
O material propõe uma estruturação da atuação municipal
na prevenção da violência, considerando a vocação principal do
município no que tange à segurança pública. Foi sistematizado
em 4 eixos prioritários:

placas de veículos em vias urbanas. De acordo
com publicação da prefeitura, serão instaladas
40 câmeras, sendo 24 para substituição das
câmeras em pontos já existentes.
Em 2018 a prefeitura também assinou um
convênio com o governo estadual para a
implementação do projeto Detecta na cidade,
com a instalação de aproximadamente 50
câmeras de videomonitoramento. Dois anos e
meio depois, porém, o sistema ainda não
estava em funcionamento na cidade.
O município também abriu editais para
compras de sistema de monitoramento nas
escolas, para prevenir os constantes furtos e
invasões.
Entre a população, a tecnologia é aliada. O
exemplo de melhor sucesso é o do bairro City
Ribeirão, em que a associação de moradores criou
um condomínio virtual com aproximadamente
200 câmeras de monitoramento. A iniciativa derrubou os indicadores de criminalidade no entorno.

Eixo 1. Estabelecimento de estruturas de gestão, financiamento,
monitoramento e avaliação da Agenda Municipal de
Segurança Cidadã.
Eixo 2: Produção e coleta de dados e informações para
diagnóstico, monitoramento e ação;
Eixo 3: Fortalecimento dos fatores de proteção e redução dos
fatores de risco de grupos populacionais, áreas geográficas e
comportamentos mais suscetíveis à violência;
Eixo 4: Orientação das ações da Guarda Municipal para a
mediação de conflitos e resolução de problemas.

Este Plano de Cidade
pactua com a Agenda
Municipal, atualizada
pelos institutos para
2020 e reorganizadas
propostas em
estratégias e ações.

INTEGRAÇÃO

Marco Aurélio Gritti, tenente Coronel da
Reserva da Polícia Militar, mestre em Segurança Pública pela Academia Militar do Barro
Branco e advogado presidente da Comissão de
Segurança Pública da 12ª Subseção da OAB-SP
(Ribeirão Preto) reforça que a prefeitura tem
papel essencial para a tranquilidade da cidade.
Ele pontua, principalmente, que o poder
público local deve ter atuação integrada com
outras esferas (polícia militar, Ministério Público, Judiciário, entre outros) e, em especial,
com a população.
“Recomenda-se que o gestor público
municipal utilize-se do Conselho Municipal de
Segurança Pública, previsto no §7º, do artigo
19, da PNSPDS, como órgão consultivo nas
discussões dos problemas e soluções sobre o
tema, fomentando a participação da comunidade. Atualmente, em Ribeirão Preto, o Conselho está inativo e sem qualquer participação efetiva nas decisões pertinentes”, afirma.
Gritti também diz que o município deve
seguir os princípios do Programa Vizinhança
Solidária da Polícia Militar, com “ações destinadas a evitar ou reduzir a ocorrência de infrações penais por meio de identificação, avaliação, ou redução de condições propícias ao
delito, como: falta de iluminação, terrenos baldios, buracos nas ruas, imóveis ou veículos
abandonados, entre outros”.
Nesse sentido, ele pontua que serviços
de zeladoria pública em dia ajudam a prevenir
a criminalidade. Ressalta, ainda, que a fiscalização sanitária e de posturas deve ser ativa.
Não é o que ocorre, porém, no município. Segundo a Folha de Pagamento de abril, a
prefeitura dispõe de apenas 24 fiscais lotados
na Divisão de Fiscalização de Posturas (que
atuam em desde comércio ilegal de ambulantes no calçadão a, até, mato alto em terrenos
e calçadas danificadas).

O

“Serviços de zeladoria pública em
dia ajudam a prevenir a
criminalidade”.
Marco Aurélio Gritti

Com isso, situações preventivas a um conflito entre moradores não são solucionadas.
Em 2017, o Jornal A Cidade mostrou que
Ribeirão Preto tinha, em média, 68 denúncias
de perturbação de tranquilidade registradas
todos os dias na Política Militar. Muitas delas
relativas a bares, comércios, academias, eventos clandestinos, edículas e chácaras locadas
para festas, entre outros. Na ocasião, a reportagem revelou que a prefeitura tinha apenas
um decibelímetro (medidor sonoro) para atestar o volume de barulho.
É necessário, assim, fortalecer a divisão
de posturas, que podem prevenir conflitos
sociais sem a necessidade de intervenção
policial ou, até, Judiciária.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Ribeirão Preto tem ações pioneiras na
proteção de mulheres vitimizadas. Em 2015 foi
inaugurado no Fórum da Justiça Estadual o
Anexo de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, com objetivo de centralizar e
agilizar os procedimentos.
Nos últimos cinco anos, foram concedidas aproximadamente 13 mil medidas protetivas, principalmente para proibir o agressor de
se aproximar e tentar contato com a ex-companheira. Em 2019 foram, em média, 4 medidas todos os dias.
Em entrevista ao Instituto Ribeirão 2030
para a elaboração do diagnóstico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2019,
a juíza Carolina Gama, responsável pelo Anexo,
alerta que os números são subnotificados.
Segundo ela, o aumento das denúncias
de agressão não representa necessariamente o
crescimento da violência, porque pode,
também, significar o resultado exitoso das
campanhas especialmente criadas para encorajar as mulheres a denunciarem seus parceiros
violentos.
A juíza diz que a subnotificação é crônica.
“Principalmente nas mulheres negras, pois
sentem que o Judiciário é mais repressivo do
que acolhedor”.
Ela aponta que “a violência doméstica é
cíclica”, e que se esse ciclo não cessar, o agressor terá novos relacionamentos e fará mais vítimas. Não basta, nesse contexto, apenas punição e medidas punitivistas
Por isso, o Anexo firmou parcerias para
ações voltadas não apenas para proteção da
mulher, mas também conscientização do
agressor. Entre elas estão ciclos de palestras

Estratégias
        
sobre a Lei Maria da Penha, riscos do consumo
excessivo de álcool e drogas, e até, métodos
inovadores.
Um deles é a Oficina Prosseguir, que utiliza o modelo de Constelação Familiar para auxiliar na resolução de conflitos, de maneira paralela ao processo criminal. O Projeto EFÊMERA,
coordenado pela artista visual Elaine Almeida,
encaminha mulheres vítimas de violência
doméstica para oficinas de confecção de camisetas cuja venda se reverte a elas mesmas e ao
projeto. O Projeto Olhar promove técnicas de
comunicação não violenta, e até ioga, para
homens agressores.
Segundo Carolina Gama, entre os agressores que participam dessas atividades a taxa
de reincidência na violência é de 5%, contra de
30% a 40% daqueles que recebem apenas a
sentença criminal punitiva.
Esses projetos, porém, são realizados de
maneira independente, e correm o risco de
serem encerrados ou reduzidos em razão da
ausência de recursos. Nesse sentido, o apoio da
prefeitura é essencial, incentivando programas
já existentes de Justiça Restaurativa por meio
de convênios e parcerias.
“A violência doméstica está em todas as
famílias, de todas as classes. Não existe um
padrão do homem agressor. Por isso, a principal parte é a prevenção, levando conceitos
básicos e instrução da importância de se
denunciar. Depois, é necessário garantir proteção eficaz e imediata às vítimas, acompanhadas de tratamento do agressor”, diz Carolina.
Outras ações relacionadas ao tema foram
elencadas na meta 21.
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Estimular o engajamento da população nos Consegs (Conselho Comunitário de Segurança).
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  ão 1
Priorizar parcerias com universidades, em
especial do curso de Direito, para a capacitação do efetivo da GCM e criação de grupos de
trabalho conjunto.
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META 21
O

PROMOVER A IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE
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Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre
álcool e outras drogas (COMAD)
                             
                                      
                               
                                   
                                
                                   
                                   
                                 
                               
                                
                                 
                                
                               
                            
                                 
                             
                              
                          
                            
                                  
                             
                             
                                   
                                    
                            
                            
                                 
                                  
                                  
                                 
                               
                                 
                                   
                            
          
                               
                               
                

Conselho Municipal de Urbanismo (COMUR)
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor
(CONDECON)
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC)
Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural
do Município de Ribeirão Preto (CONPPAC)
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal do Idoso (CMI)
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPcD)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente (CMDCA)
Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do
Adolescente - Centro Oeste, Norte e Sul
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
(CMDM)
Conselho Municipal de Atenção à Diversidade
Sexual (CMADS)
Conselho Municipal de Moradia Popular
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional (COMSEAN)
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
(CMDR)
Conselho Municipal de Meio Ambiente
(COMDEMA)

populaçÃO NEGRA E EDUCAÇÃO

CONSELHOS
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Direito das mulheres
Dados levantados pela Gedanken
(startup de tecnologia que atua na análise de big data), com base na Relação
Anual de Informações Sociais, RAIS
(2017), mostram a imensa desigualdade
salarial entre homens e mulheres em
Ribeirão Preto.
Considerando as 306 principais
categorias profissionais no município,
somente em 7% delas as mulheres
ganham mais do que os homens. Por
outro lado, em 56% das categorias profissionais os homens ganham mais. Em
37% dos casos a diferença salarial entre
os gêneros, dentro da mesma categoria,
não é expressiva.
A representatividade feminina na
política também é baixa. No mandato
de 2017-2020, somente uma vereadora
assumiu uma cadeira na Câmara Municipal.
A professora Luciana Romano Morilas, da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP de Ribeirão
Preto, ressalta que as pesquisas indicam
Mudança da casa de passagem para um
local melhor localizado geograficamente e
com melhores condições físicas.
Políticas de promoção e formação profissional, visando a inserção das mulheres no
mercado de trabalho.
Atendimento 24 hs da DDM (Delegacia de
Defesa da Mulher), inclusive aos finais de
semana.
Abertura de novas Ceis para atendimento
de 0 a 3 anos, atendendo o déficit de vagas

a existência de "diferenças relevantes
nos salários e ocupações de cargos de
chefias entre homens e mulheres, e
aponta o machismo estrutural como
principal causa”.
Para a presidente do Conselho de
Direitos das Mulheres, Judeti de Freitas
Pimenta Zilli, há muito para avançar. A
expectativa do Conselho é a de entregar, até agosto de 2020, o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de
Ribeirão Preto. "Além de o plano traduzir em ações questões referentes às conferências municipal, estadual e federal,
consiste também em apontar ao município, através de um diagnóstico social
realizado a partir de rodas de conversa
com a população de diferentes segmentos: sociais, geográficos, etnia,
escolaridade, entre outros, indicativos
de políticas com prazos, metas e responsáveis pela execução das mesmas,”
explica a presidente.
Na lista de demandas contidas no
plano, a presidente destaca alguns:
da Educação Infantil.
Implantação de um Centro de Referência
da Mulher.
Implantação de projetos sociais pedagógicos e culturais para crianças e adolescentes
em horário contrário do ensino regular nos
bairros periféricos em situação de vulnerabilidade.
Cumprimento e efetividade do Plano Municipal da Saúde no que concerne a saúde reprodutiva da mulher e saúde da mulher negra.

O
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"Diferenças relevantes nos
salários e ocupações de cargos de
chefias entre homens e
mulheres, e aponta o machismo
estrutural como principal causa”.
                    

"Além de propiciar uma construção
participativa, queremos definir as
prioridades e fazer constar no
Plano Plurianual e orçamento municipal”,
                         

DESIGUALDADE ECONÔMICA
O Brasil é um dos países mais
desiguais do mundo. Em Ribeirão
Preto não é diferente. O abismo entre
ricos e pobres ficou praticamente igual
nas três últimas décadas entre 1990 e
2010. E o que é pior: provavelmente
aumentou durante a crise econômica
de 2015-2016 e, ainda mais, com a
Covid-19.
O parâmetro internacional de
medição da desigualdade é o índice de
Gini, uma fórmula matemática que
analisa a concentração de renda. O
indicador vai do 0 (igualdade total) a 1
(concentração máxima de riqueza nas
mãos de poucos).
Nos municípios, ele é analisado a
partir dos dados do Censo do IBGE.
Entre 1991 e 2010, a desigualdade
ficou praticamente estável em Ribeirão Preto.
Em 2010, ano do último Censo, o
índice de Gini de Ribeirão foi de 0,54.
Pouco melhor que o do Estado de São
Paulo (0,56) e o do Brasil (0,60).
Para afeito de comparação, em
2010 o Gini da Noruega era de 0,26 e o
da Dinamarca 0,27.
Das 27 cidades brasileiras com
entre 400 mil e 900 mil habitantes em
2010 (excluindo as capitais), Ribeirão
ficou empatada como a nona mais
desigual do grupo.

Este Plano de Cidade
pactua com a Agenda
Municipal, atualizada
pelos institutos para
2020 e reorganiza das
propostas em
estratégias e ações.

Em 2010, a renda per capita média
dos 10% mais ricos em Ribeirão Preto
era 15,3 vezes superior à renda dos
40% mais pobres. Para efeito de comparação, em 1991 essa proporção era
de 14,6.
Ou seja: os pobres aumentaram a
renda, mas os ricos ganharam ainda
mais.
A desigualdade tem geografia
bem definida no município. Dados do
Censo 2010 apontam que os bairros
periféricos, principalmente os da zona
Norte, são os mais pobres, enquanto
os da zona Sul concentram a riqueza.
Por exemplo: enquanto o rendimento a
mensal dos moradores do subsetor N-9
(região que engloba a região do Distrito
Industrial e Aeroporto Leite Lopes) foi de R$
746 em 2010, a dos habitantes do subsetor
S-10 (região da Vila do Golf ) foi de R$ 17.583,
23 vezes superior.
Para o levantamento da renda média, o
Instituto Ribeirão 2030 considerou apenas o
moradores com algum tipo de rendimento,
excluindo os que não tinham renda para
evitar distorções.
Dos 15 bairros de Ribeirão com menor
renda média mensal da população em 2010,
segundo o Censo, 11 ficam na zona Norte e
quatro na Oeste.
Em contrapartida, dos 15 bairros com
maior renda média da população, 9 ficam na
zona Sul.

EQUIDADE
Os mais vulneráveis quanto à garantia dos direitos
seguem excluídos do campo econômico. Privados de
trabalho, não conseguem garantir a renda para subsistência própria nem dos familiares.
Desse grupo fazem parte, conforme Meta 15, entre
outros, os que habitam em comunidades de moradia
precária; os assistidos pelo Bolsa Família e outros programas públicos, que vivem com renda social; os acolhidos
em instituições de apoio; os moradores em situação de
rua; os enfermos com mobilidade reduzida. Situação que
sofrerá impacto negativo com a Covid-19.
Entre as muitas atividades que uma prefeitura pode
deixar de realizar considerando a adoção de um modelo
de gestão otimizado, com foco na diminuição dos custos
e racionalização dos investimentos, o atendimento à
população vulnerável é demanda basal. Trata-se de atividade de difícil cooperação. Em especial, porque parcerias, ainda que importantes, podem ser desfeitas e, nesse
caso, o atendimento precisa ser contínuo.
Para o Assistente Social e professor da Unaerp
João Gabriel Fernandes Manzi, a ausência de indicadores sociais dificulta o embasamento de propostas
mais eficientes no campo das políticas públicas. "Trata-se da ausência da vigilância socioassistencial. O
município acaba somente seguindo as políticas federais. E isso é pouco."
Criar programas municipais para diminuir o abismo
entre quem ganha mais e quem ganha menos é demanda que cabe à prefeitura e pode ser cumprida com práticas sociais apresentadas em várias metas desse Plano de
Cidade, com destaque para as ações propostas nas Metas
13 e 14, cuidados com a Primeira Infância e Educação; a
Meta 9 sobre desenvolvimento local; a Meta 10 com a
criação de arranjos a partir da Economia C e a Meta 15
Erradicar a Extrema Pobreza.

CARÊNCIA
Políticas Sociais são essenciais para reduzir a desigualdade de oportunidades e promover novos caminhos no futuro. A Comissão de
Ação Social da 12ª Subseção da OAB-SP (Ribeirão Preto) analisou o tema no município para
este Plano de Cidade, e chegou à conclusão de
que, apesar da existência de “alguns serviços
prestados na área social pela Prefeitura”, é
“inquestionável que o número de equipamentos ofertados nessa área mostra-se muito
aquém do necessário”.
Presidida pela advogada Andréa Cristina
Corrado, a comissão sugere três frentes prioritárias, desenvolvidas ao longo deste Plano de
Cidade: políticas voltadas para pessoas em
situação de rua, com reinserção na sociedade e
no mercado de trabalho (META 19); assistência
às crianças e adolescentes carentes, principalmente com projetos esportivos, sociais, culturais e de educação ambiental (METAS 14, 19 e
20, entre outras); e ampliação da estrutura
voltada para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica (METAS 20 e 21).

O
Andréa Cristina Corrado

Estratégias
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      égia 4
Fortalecer os Conselhos Municipais, de modo
que possam atuar no diagnóstico, formulação
de políticas públicas e auxiliar na execução
das mesmas.
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META 22
O

ADOTAR POLÍTICAS INCLUSIVAS
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Mariana Isaac de Lima Leandro Campos
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Conselho e
Fundo Municipal
Em julho de 2019, a prefeitura criou o
Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência
(Lei 2873/19) e promoveu mudanças no
modelo de gestão do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD)
tornando-o deliberativo. Atrelado à Secretaria
de Assistência Social o Fundo receberá, entre
outras fontes de receita, os valores relativos a
condenações judiciais nos casos de violação
dos direitos das pessoas com deficiência, de
Termos de Ajustamento de Conduta ou acordos judiciais e extrajudiciais, além de doações
de pessoas físicas e pessoas jurídicas, de entidade ou organismos internacionais. No terceiro trimestre de 2019, o valor depositado no
Fundo era de R$ 1,9 milhão, conforme portal
de Transparência da Prefeitura.

O
Luana Paula Guimarães Ferreira

EDUCAÇÃO
O capítulo IV da LBI aborda o acesso à Educação com muitos indicativos como, por exemplo, a proibição da cobrança pelas escolas de
valores adicionais pela implementação de recursos de acessibilidade. A crítica feita pela presidente do movimento Todos pela Educação, Priscila
Cruz, é que apesar do texto afirmar que o sistema
educacional deve ser inclusivo em todos os
níveis, não esclarece que a matrícula de alunos
com deficiência precisa ser absorvida pela rede
pública de ensino. Para Mariana Campos," a
inclusão está longe de ser perfeita e ainda é
muito precária." Crítica que compartilha com
Luana Paula Guimarães Ferreira, mãe assistente
do Projeto FADA (Família Down e Amigos de
Ribeirão Preto), outra militante em defesa da
inclusão. A professora de Língua Brasileira de
Sinais é enfática sobre a Educação Especial conduzida pela rede pública municipal. "Está na hora
de uma mudança radical na Secretaria Municipal
de Educação, pois por muitos anos esteve fechada para diálogos com as entidades em busca de
melhorias.”
No quadro de ofertas dos serviços públicos
da Secretaria de Educação a indicação mais direta
é do Centro de Atendimento ao Surdo (CAS),
criado em 2006.
Segundo dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), em 2010, 2.572 estudantes
com algum tipo de deficiência estavam matriculados em Ribeirão Preto. Em 2018 esse número
caiu 30%, somente 1.803 estudantes foram matriculados na Educação Especial. A falta de informação não deixa claro as causas, mas a evasão escolar nessa área tem índice elevado em todo o País.
A rede estadual é a que mais atende com
697 estudantes matriculados em 2018. Outros
613 foram matriculados na rede municipal e 311
frequentam a rede particular.

SAÚDE
O atendimento na área da saúde está organizado dentro do Núcleo de Atenção ao Deficiente (NADEF) criado em 1995 que, segundo
Luana, é uma unidade comprometida apesar do
pouco recurso destinado ao funcionamento
cotidiano. Pela descrição dos serviços prestados,
o núcleo é abrangente com atuação ambulatorial interdisciplinar nas áreas de pediatria, neurologia, otorrinolaringologia, odontologia, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia e
terapia ocupacional aos pacientes.

Cidade Inclusiva
Importante garantir que as pessoas com
deficiência possam ir e vir em todos os locais da
cidade. Promover a inclusão significa eliminar
barreiras e é sabido que a acessibilidade urbana
de Ribeirão Preto não credencia a Cidade a ser
intitulada como uma Cidade Educadora.
Esse tema será tratado na Meta 26, sobre
Mobilidade Urbana.
Um dos principais exemplos recentes de
inclusão, com resultados positivos, é o Projeto
Duda Nalini, que viabilizou, por meio da iniciativa
privada, brinquedos e equipamentos inclusivos
nos parques da cidade, permitindo que crianças
com deficiência possam brincar.

IDOSO
As políticas públicas, principalmente as inclusivas, deverão considerar o envelhecimento da
população. Segundo projeção da Fundação Seade,
em 2020 cerca de 16% dos ribeirão-pretanos (um
em cada seis) possuem mais de 60 anos. Sendo,
portanto, considerados idosos, conforme a Lei
Federal nº 10.741 (Estatuto do Idoso). Em contrapartida, 23% dos habitantes têm 19 anos ou
menos.
Em 2030, a mudança já será significativa:
20,5% da população local será idosa (um em cada
cinco moradores).
Já para 2040, a Fundação Seade estima que
25,8% dos habitantes serão idosos (um em cada
quatro). Por outro lado, 18% terão 19 anos ou menos.
Nesse ano, segundo as projeções, 190 mil
ribeirão-pretanos terão 60 anos ou mais.

           

                          

O advogado Flávio de Matos Leitão, presidente da Comissão de Direito do Idoso da 12ª
Subseção da OAB-SP, defende a necessidade
de ampliação de políticas públicas para o setor,
como creches para idosos, nome popular dos
“Centro Dia de Referência para o Idoso”.
Atualmente existem duas unidades em
Ribeirão Preto, custeadas pela prefeitura: uma
no Jardim Juliana e outra no Campos Elíseos. Os
Centro Dia atendem idosos em situação de
vulnerabilidade, isolamento e risco social, que
precisam de cuidados em alimentação, higiene e
mobilidade, e que vivem com familiares que não
podem promover atenção durante todo o dia.
Flávio também defende a necessidade de
ampliação da República para Idosos - Vila Dignidade, que hoje conta com 18 vagas na
cidade, uma parceria do governo estadual com
o município para o fornecimento de moradia e
estrutura de convivência para idosos em situação de vulnerabilidade.
Os direitos inclusivos dos idosos podem
ser garantidos, também, com maior fiscalização por parte da prefeitura, como nas vagas de
estacionamentos reservadas a eles.
Serviços como os PIC (Programa de Integração Comunitária), da Secretaria de Esportes,
devem ser apoiados e fortalecidos. A iniciativa
promove saúde física e mental na população, e
atualmente, segundo dados da prefeitura,
atende a 2 mil pessoas, com desde exercícios
físicos em praças a, até, participação em jogos
regionais para idosos.
Segundo o site da prefeitura, o PIC “promove a saúde integral da população, antes que
a doença apareça ou no caso das moléstias crônicas típicas da terceira idade, antes que elas
provoquem sequelas agravantes, como as
ocorridas na hipertensão, diabetes, dislipidemias, degenerações e até mesmo a depressão,
comum em muitos idosos”.

O

“É necessária a ampliação de
políticas públicas para o setor,
como creches para idosos, nome
popular dos “Centro Dia de
Referência para o Idoso”.
Flávio de Matos Leitão,

Foto: Dadi Junqueira, 2020.

Estratégias
Estratégia 1
Realizar diagnóstico e cadastramento para reconhecimento da realidade local até fevereiro de 2022.
Ação 1
Firmar parceria com todas as instituições de ensino
superior que oferecem cursos relacionados ao tema da
inclusão das pessoas com deficiência e as entidades
para atuação no modelo de rede de cooperação com o
objetivo de realizar o diagnóstico.

Estratégia 2
Revisar todos os programas e projetos conduzidos pela
gestão pública a fim de verificar se estão de acordo
com a Lei Brasileira de Inclusão até dezembro de 2021.
Ação 1
Criar uma comissão multidisciplinar (saúde, assistência
social, cultura, esporte, transporte, planejamento,
habitação) para atuar, no período de 30 dias, com o
objetivo de visitar todas as secretarias e equipamentos
públicos para aplicar avaliação.
Ação 2
Apresentar relatório com o resultado da avaliação e
com indicação de mudanças a serem operacionalizadas a fim de garantir o cumprimento da LBI, como por
exemplo: Adaptação e adequação na estrutura física e
comunicacional dos espaços públicos para as pessoas
com deficiência física ou com mobilidade reduzida;
garantia de vagas de trabalho para esse público; adequação da estrutura física das escola e formação dos
recursos humanos para a promoção da inclusão e
outras ações previstas na lei.
Ação 3
Fortalecer o setor de fiscalização para atividade específica de avaliação do cumprimento da LBI.

Estratégia 3
Cumprir a política de educação inclusiva e da
política de saúde da pessoa com deficiência,
garantindo o atendimento à diversidade social e
a atenção às necessidades dos alunos.
Ação 1
Certificar de que o tema Educação Especial e
Inclusão estão contemplados no Plano Municipal de Educação.
Ação 2
Realizar, até dezembro de 2022, diagnóstico
específico nas redes de ensino a fim de apresentar relatório sobre a realidade do município em
relação ao cumprimento das legislações específicas e com indicações de adequações a serem
operacionalizadas.
Ação 3
Promover as adequações até dois anos depois
do diagnóstico.
Ação 4
Promover a formação continuada de profissionais da educação para garantir que a inclusão se
dê de maneira ampla e qualificada.

Estratégia 4
Ampliar a atuação do Núcleo de Atenção ao Deficiente (NADEF) com destinação dos recursos
necessários (financiamento, sede e profissionais)

Estratégia 5
Criar, até dezembro de 2021, um selo Empresa
Amiga da Inclusão, para aquelas que cumprirem
a legislação ou irem além, viabilizando a criação
de vagas para esse público.

Estratégia 6
Adequar, até dezembro de 2030, todos os equipamentos públicos para garantir acesso às
necessidades especiais, seguindo a Lei Brasileira
de Inclusão.

Estratégia 7
Estruturar políticas, serviços e equipamentos
públicos para o envelhecimento da população,
conforme as projeções populacionais, em decorrência do aumento da expectativa de vida e
redução da taxa de natalidade.
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META 23
O

FORTALECER AS IDENTIDADES
CULTURAIS
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     ão: Mapa com destaque para o centro e os abirros mais antigos de Ribeirão Preto.
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Foto: Acervo da família Barilari.

O

O

O PAPEL DA CULTURA
Embora seja comum as pessoas entenderem cultura como o conjunto de expressões artísticas é preciso expandir esse conceito para maior abrangência das políticas públicas possíveis nessa área.

Cultura é também o modo
de vida, as tradições,
os costumes, os hábitos
de uma comunidade.
E, nesse sentido, uma secretaria de Cultura não pode se pautar por somente realizar eventos, é primordial que o órgão
absorva demandas advindas da história e
das identidades do município, inclusive
como importante meio para a expansão do
estado de cidadania de uma comunidade.
O fazer cultural também está previsto
nesse Plano de Cidade nas Metas 10 (Economia C), 29 (Patrimônio) e 30 (Requalificação
dos espaços urbanos).
Na Meta 10 evidenciou o poder da cultura como fomentador da Economia Criativa,
reforçando importantes ações para manutenção do fazer artístico como gerador de trabalho e renda. Nas metas 29 e 30, destacou a
proteção do patrimônio material. Nesta meta:

a proposta é defender
cuidados com o patrimônio
imaterial e fortalecer
políticas de acesso e de
formação de plateias.
Pensando em cultura como meio de
valorização da cidadania e aprimoramento

do censo crítico é fundamental ação colegiada entre a pasta de Cultura, de Educação e
Assistência Social como apontado no Plano
Municipal de Cultura (2010-2020) no item
que aborda as transversalidades.
O texto do plano é ainda mais abrangente, conforme exibido na letra a:

As Políticas Públicas de
Cultura devem traçar seu
planejamento estratégico de
modo integrado com as políticas
públicas da Educação,
Assistência Social, Esportes,
Turismo, Desenvolvimento
Econômico, Meio Ambiente,
Saúde e os programas voltados
à juventude, infância e idosos.
Dois projetos culturais foram citados na
Meta 20 (Segurança Pública) evidenciando o
poder de transformação vinculado à prática
cultural. No caso de crianças e jovens a cultura
pode colaborar no diagnóstico de problemas
e contribuir sensivelmente para dirimir conflitos. Para todos os públicos a cultura tem a
função socializante.

No orçamento de 2020, a
Secretaria da Cultura teve
R$ 16,5 milhões reservados,
correspondentes a 0,77% dos
R$ 2,140 bilhões da administração
direta (considerando recursos
próprios e vinculados).

Estratégias
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AVANÇAR NO SANEAMENTO
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Abastecimento de água potável
Toda a população de Ribeirão Preto é
abastecida pelo Aquífero Guarani. O acesso à
água é universal entre os bairros regularizados, mas as famílias distribuídas nos 87 assentamentos irregularidades da cidade, muitas
vezes, dependem de ligações clandestinas
(gatos).
De acordo com dados do SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento),
atualizados até 2018, o município extrai por
dia, com os seus 117 poços artesianos, 359
milhões de litros de água.
O problema atual não é a escassez,
mas sim o excesso de água extraída.
Para efeito de comparação, Campinas tem
500 mil habitantes a mais do que Ribeirão
Preto, mas produz diariamente 273 milhões de
litros (24% a menos do que o Daerp).
Isso ocorre em razão de um problema
crônico no município: os vazamentos na tubulação. Em 2018, 55% de toda a água retirada
do Aquífero Guarani não chegou oficialmente ao destino. Isso ocorre por hidrômetros defasados (que não medem adequadamente), gatos ou, principalmente, problemas na rede de distribuição.
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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ARBORIZAR AS ÁREAS URBANAS
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O estudo apontou a necessidade de
“urgentes investimentos para produzir uma
maior quantidade e qualidade arbórea mínima
desejada para todos os setores da cidade”, com
necessidade de plantio de mais 191 mil árvores
em vias públicas, “o que proporcionaria uma
melhoria das condições ambientais futuras”.
Apesar da elaboração, o Plano Diretor de
Arborização não foi levado diante. Sequer foi
transformado em lei.
Nas leis orçamentárias de 2013 a 2020,
a palavra “arborização” sequer aparece. Ou
seja: nenhum recurso foi reservado e destinado especificamente para o tema.
Em 2017, o professor Demóstenes Ferreira
da Silva Filho refez o estudo, aproveitando
novamente imagens de satélite. Desta vez,
apenas 16,7% da área urbana de Ribeirão Preto
tinha árvores. Segundo ele, os dados não são
comparáveis com os 23,6% constatados em
2012, pois o software de reconhecimento foi
aprimorado, permitindo descartar espaços
com vegetação rasteira.
Novamente, a análise revelou discrepância entre as regiões da cidade: enquanto na
zona Oeste 12,7% do território era arborizado,
na zona Norte são 20%. Sul e Leste têm 17%
cada. Nenhuma área chegou próximo aos 30%
de arborização recomendada.

SEM INCENTIVO, COM BUROCRACIA
Ribeirão Preto não tem uma política municipal de arborização. A revisão do Código do
Meio Ambiente, segundo documento prévio
exposto pela prefeitura em audiência pública
em março de 2020, prevê a elaboração de um
“Plano Estratégico do Sistema de Áreas Verdes e
Arborização Urbana”; mas que pode ser elaborado em um prazo de dois a cinco anos. Ou seja:
distante da necessidade imediata.
No organograma da Secretaria do Meio
Ambiente não há nenhum setor, departamento ou funcionário dedicado à arborização.
A Secretaria se limita a direcionar árvores
por meio de compensação ambiental de empresas e a orientar os munícipes, com regramentos para o plantio individual e retirada de
mudas do horto.
E, segundo entidades dedicadas à arborização e plantadores individuais, até nesses
pontos o poder público cria mais empecilhos
do que incentivos.
Gustavo (Gula) Biagi, que já plantou cerca
de 4 mil árvores de forma independente, explica que a Secretaria do Meio Ambiente exige
que o munícipe preencha um formulário solicitando autorização para o plantio em áreas
públicas. Essa requisição só é possível de forma
presencial, pois segundo ele não há um sistema
de protocolo online.
Além disso, dependendo do número de
árvores, a prefeitura condiciona a autorização à
apresentação de um croqui com detalhes técnicos do plantio, e pede que o proponente indique
a área pública em que será plantada a árvore.
“São muitas regras, que dificultam o plantio. Não deveria ser o munícipe quem apresenta
um croqui, que é elaborado por um técnico,
nem ele quem indica a área. Deveria ser a pró-

pria prefeitura. Quem chegar na Secretaria do
Meio Ambiente precisaria receber apoio técnico
para o plantio, com indicação de projetos e
áreas públicas”, explica Gula.
Ele ressalta que, em razão dos impedimentos, acaba plantando sem autorização da
prefeitura.
Silvio Camargo, integrante da GlobalTree,
empresa social de soluções socioambientais,
explica que não há uma rede estruturada voltada
para arborização em Ribeirão Preto, com ausência de políticas públicas municipais integradas.
Isso fica claro na roçada das áreas públicas.
Quem realiza o serviço de roçada é uma
empresa contratada pela Coordenadoria de
Limpeza Urbana (CLU), subordinada à Secretaria de Administração. Com frequência, ao realizar a limpeza, os funcionários danificam e
matam mudas em crescimento.
“Perdemos centenas, milhares de mudas
ao ano por anelamento (quando o caule é danificado pelas máquinas de roçada), em razão da
ausência de um regramento de proteção às
mudas na execução do serviço”, explica Gula.
A Secretaria do Meio Ambiente, porém,
não tem ingerência sobre o serviço.
Ele também aponta o estado de precarização do Horto Municipal, com poucos funcionários e ausência de estrutura adequada para criação e distribuição de mudas.
A prefeitura também não permite que os
cidadãos ou um consórcio de empresas possa
adotar parte de uma área pública. “Eu poderia,
por exemplo, cuidar do plantio e manutenção
de um trecho de uma praça ou avenida. Mas
isso não é juridicamente possível. O Executivo
permite apenas que uma pessoa jurídica adote
um espaço como um todo”, diz Gula.
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Gula Biagi

Silvio Camargo

           



SOCIEDADE ENGAJADA
Na cidade de Matão foi criado, em 2005, o
programa “Matão + Verde”, elaborado pela
sociedade durante a Conferência Municipal de
Educação. A partir de maio do ano seguinte,
eles passaram a realizar no último domingo do
mês um plantio de árvores equivalente ao
número de crianças nascidas no mês anterior.
Ao registrar a criança em cartório, os pais
recebem um convite para participarem do
plantio e um certificado de que aquela nova
vida gerou uma nova árvore. A prefeitura
indica os locais para os plantios (sempre em
áreas públicas), e as mudas são doadas por
empresas. Depois a manutenção é compartilhada entre o grupo e a prefeitura.
Antonio Bandelli, integrante do “Matão +
Verde” diz que em média 40% dos pais participam do plantio. Quem não participa tem a
árvore plantada por um integrante do movimento.
“Os últimos domingo do mês são de
festa, com carros de som e mais de 100 pessoas participando”, conta Antonio. O grupo tem
parceria com a Justiça Estadual, e as pessoas
condenadas a prestar serviços comunitários
pagam as horas plantando árvores nesse dia.
Em treze anos de projeto, quase 25 mil
árvores foram plantadas.

BENEFÍCIOS
Em parceria com o Instituto Florestal, a
Secretaria do Meio Ambiente do estado de São
Paulo publicou cartilha em 2015 com cinco
principais benefícios da arborização urbana. Os
dados abaixo foram retirados do documento
“Árvore Amiga da Cidade”:

1. Regulação do Clima

3. PROTEÇÃO DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS
As árvores ajudam no controle dos processos de erosão, escorregamento de terras,
assoreamento de corpos d’água e inundações.
As copas retêm água em suas estruturas e
reduzem o impacto das chuvas.

As árvores proporcionam sombreamento
e estabilidade microclimática, influenciando,
assim, no conforto térmico e no bem-estar das
pessoas. A sombra pode reduzir a temperatura
do asfalto em até 2°C, e do interior dos carros
em até 8°C. Uma árvore adulta, em média, corresponde a cinco aparelhos de ar-condicionado funcionando 20 horas por dia. Elas também
aumentam a umidade relativa do ar e reduzem
a velocidade dos ventos.

4. manutenÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
2. Regulação do Clima
No período de um ano, uma árvore adulta
consegue absorver aproximadamente 22 Kg
de gás carbônico e produzir oxigênio suficiente
para a respiração de dois adultos. Elas possuem, ainda, capacidade de absorver entre 55
e 109 quilos de gases poluentes, como: o dióxido de enxofre oriundo da queima do carvão; os
óxidos nitrosos provenientes dos escapamentos de carros e caminhões.

As árvores também
contribuem para as interações entre flora, fauna e
ambiente, como a polinização de flores e conservação do solo e da água.
A utilização de árvores
nativas na arborização
urbana pode incentivar
sua valorização pelas pessoas e, também, ajudar
na conservação e disseminação dessas espécies
pela fauna nativa, especialmente aves.

5. VALORIZAÇÃO SOCIAL
E ECONÔMICA
As árvores tornam as áreas públicas mais
agradáveis, estimulando o lazer e a recreação
em parques, praças e jardins. Também tornam as
cidades mais atraentes para o turismo. Promovem, ainda, a valorização de imóveis e bairros
inteiros, atraem negócios e proporcionam o
crescimento econômico.

INICIATIVAS
Não há, em Ribeirão Preto, um Comitê de
Arborização ou grupo semelhante, institucionalizado, que promova o debate entre sociedade
civil organizada e poder público. O Conselho de
Desenvolvimento do Meio Ambiente - CONDEMA tem se ocupado dessa pauta, mas não com
a atenção voltada especificamente para o plantio de árvores.
Com isso, os diversos atores que arborizam a cidade, de forma individual ou coletiva,
não conversam entre si e não elaboram sugestões conjuntas para auxiliar a prefeitura.
Um movimento recente com proposta de
agregar esses atores é o programa Ribeirão -3ºC,
do qual o Instituto Ribeirão 2030 é uma das
entidades integrantes.

             



O grupo elaborou um documento com 20
ações relacionadas à resiliência e arborização,
com objetivo do município chegar a 30% de área
arborizada e, com isso, ter melhor conforto climático. A proposta é coordenada pela arquiteta e
urbanista Carla Roxo, com colaboração do Grupo
técnico do Fórum de Inovações Urbanas. Ela pode
ser acessada no site: www.ribeirao-3graus.com.
Algumas dessas sugestões foram incorporadas
neste Plano de Cidade.
“A situação da arborização em Ribeirão
Preto é lamentável, foi abandonada. Não se
entendeu o valor real do verde para a qualidade de vida da população”, explica Carla.
Ela diz que há “inúmeros entraves” hoje para
a ampliação da cobertura arbórea na cidade e
ressalta a ausência de diagnósticos e ações como
principais. “Faltam ferramentas e pessoas para
realizarem a gestão. Na Secretaria do Meio Ambiente não há sequer uma equipe que cuide
desse assunto”.
Carla cita, como exemplo de ferramenta de
monitoramento, o Urban Forest Visual (www.melbourneurbanforestvisual.com.au), da cidade de
Melbourne (Austrália), que traz um mapa interativo detalhado de todas as árvores plantadas e
informações como tempo de sobrevida, espécie,
entre outros.

O
Carla Roxo

EMPECILHOS
São muitos os empecilhos para a ampliação da arborização, resultados da ausência de
políticas públicas.
Um dos principais são as calçadas estreitas, que não respeitam muitas vezes sequer a
largura mínima de 1,5 metro livre para o passeio
público, principalmente em bairros antigos.
Segundo o Manual Técnico de Arborização Urbana da Prefeitura de São Paulo, para o
plantio de árvores nas calçadas deve ser reservado um espaço mínimo de 60 cm x 60 cm.
Com isso, o plantio na calçada fica inviável em muitos bairros ribeirão-pretanos, como
no Centro. Para contornar o problema, uma
possibilidade é suprimir vagas de estacionamento de veículos e plantar árvores na rua.
Isso já é feito em Houston.
Segundo Carla Roxo, o código de Obras e
lei de Uso e Parcelamento do Solo não definem um “padrão de desenho urbano” sobre o
espaço para faixas verdes e mobiliário nas
calçadas, exigindo apenas o 1,5 metro livre
para circulação de pedestres.
Pelo novo Código de Obras, todo novo
imóvel precisa ter uma árvore na calçada, caso
contrário a prefeitura não expedirá o habite-se.
O urbanista Silvio Contart, coordenador
do subgrupo Sustentabilidade do Instituto
Ribeirão 2030, aponta que os grandes empreendimentos imobiliários, como contrapartida
da retirada de vegetação, para cumprir as
exigências legais ou na construção voluntária
de áreas de convivência de uso comum, são
obrigadas a realizar a manutenção do local em
que foi feito o plantio durante cinco anos.
Segundo ele, a medida também deveria
ser obrigatória para as obras públicas, como
construção de creches ou duplicação de ave-

Fonte: http://newurbanstreets.com/

nidas. “Deveria haver uma regra de arborização e projeto paisagístico nos memoriais
e nos editais de licitação, assim como no
setor privado”, explica.
Silvio ressalta, também, a necessidade de
uma campanha massiva e permanente de
conscientização da população. “Muita gente
ainda acha que árvore suja a calçada, que folha
é lixo. É necessário ensinar aos munícipes a
importância e os benefícios da arborização”.

Estratégias
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A mobilidade urbana envolve a universalidade do direito de se deslocar, usufruir a
cidade e acessar as oportunidades que ela
oferece, desenvolvendo relações sociais e
econômicas. Ela pode se dar pela via motorizada ou não, de forma individual ou coletiva.
Em Ribeirão Preto, não há um órgão
destinado, exclusivamente, para planejamento e ações relacionadas à mobilidade. A Transerp, criada pela Lei Municipal nº
3.734/1980, é uma empresa de economia
mista da administração indireta, inicialmente voltada à operação do sistema trólebus.
Em 2000 ela incorporou a gestão das outras
modalidades de transporte público, bem
como a gestão municipal do trânsito, assumindo as competências estabelecidas no
Código de Trânsito Brasileiro, na qualidade
de entidade executiva de trânsito do município, com gerenciamento e fiscalização.
Porém, não planeja de forma estrutural a
mobilidade urbana.
É necessário, assim, criar uma estrutura
específica para essa finalidade, como um
departamento ou coordenadoria dentro da
Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão Pública.
Sergio Miranda-da-Cruz, diretor da
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), agência especializada
da ONU, alerta que o município precisa de
um mecanismo que viabilize a inovação e a
interação na mobilidade. “Precisamos criar
estruturas flexíveis, que possam absorver e
se adaptar a inovações”, alertando que não
se pode constituir apenas mais uma burocracia na prefeitura, que amarre a tomada
de decisões.
Em Ribeirão Preto, a política macro
para o tema está na Política Municipal de
Mobilidade Urbana, encaminhada pela pre-

feitura para a Câmara no final de 2019, e que
inclui também o Plano Viário. Ela se aproveita,
principalmente, do Plano Municipal de Mobilidade, iniciado em 2010 e finalizado em 2012
por uma consultoria contratada pela prefeitura e que, em razão do tempo transcorrido,
está com alguns contextos defasados.
O Plano de Mobilidade de 2012 foi realizado antes, por exemplo, do surgimento dos
transportes por aplicativo (Uber, 99) e do
boom dos entregadores em motocicletas,
principalmente pela intermediação tecnológica (como IFood e Uber Eats).
O projeto foi submetido à apreciação da
sociedade, por meio de dezenas de audiências públicas. Nelas, a prefeitura informou
que não teria recursos suficientes para contratar uma atualização completa do plano, e
que os dados de 2010-2012, do Plano de Mobilidade antigo (que não chegou a virar lei)
ainda são aproveitáveis, principalmente os
amplos estudos realizados sobre origem e
destino dos deslocamentos na cidade.
No projeto enviado à Câmara, o governo
aponta que “levantamentos de informações e
produção de base de dados mais detalhada
deverá ser feita em 2024”. No anexo VII da proposta a prefeitura elenca um cronograma
com 21 estudos para serem produzidos ou
atualizados, entre 2020 e 2023, para subsidiar
essa revisão, como o Plano Estratégico de
Rotas Acessíveis e Rede de Caminhabilidade.
Mas não há previsão de reserva orçamentária
para a elaboração, tampouco dispositivos
que de fato garantam a viabilidade desse cronograma.
A arquiteta e urbanista Carla Roxo
aponta que o Plano de Mobilidade precisaria
ter soluções mais inovadoras, e cita a necessidade do município ser mais ágil no planejamento. Na pandemia do novo coronavírus,

por exemplo, a prefeitura poderia ter realizado um Plano Emergencial da Mobilidade
Ativa, para garantir a locomoção com distanciamento seguro e incentivar práticas sustentáveis, como uso de bicicletas.

O
O
Sérgio Miranda-da-Cruz

Carla Roxo

PERFIL DOS DESLOCAMENTOS
A Política de Mobilidade apresentada
pela prefeitura tem, como uma das diretrizes
principais, substituir as viagens motorizadas de transporte individual (carros e
motos, principalmente) pelo uso do transporte coletivo ou não motorizado (à pé ou
bicicletas), por meio “da implantação de infraestrutura adequada e instrumentos fiscais,
regulatórios e econômicos de gestão de
demanda por viagens”.
Segundo estudo de Origem e Destino
realizado em 2010 pela prefeitura, 52,6% das
viagens diárias são realizadas em transportes
individuais motorizados. O levantamento
inclui todos os deslocamentos: ida e volta para
o trabalho, escola, compras, etc.
O estudo mostra que 0,3% das viagens
eram feitas por meio de mototaxi e 0,2% com
taxi. A chegada dos transportes por aplicativo,
porém, mudou esse panorama, com tendência de terem absorvido também parte da
demanda de outros modais, como o transporte coletivo, para viagens de curta distância.
Segundo a pesquisa, em 2010 eram realizadas aproximadamente 1,1 milhão de
viagens diariamente em Ribeirão Preto,
incluindo o trajeto de ida e a volta. A zona
Norte, em percentual, é a maior geradora de
viagens. A maior parte, porém, se desloca para
a própria região.
Porém, existem diferenças geográficas
dos meios de locomoção. Na zona Norte e
Oeste, há proporcionalmente mais viagens
a pé e de bicicleta do quem em outras regiões. Já na zona Sul, a proporção de transporte individual é maior:

          



transporte coletivo
O Plano de Mobilidade de 2012, reaproveitado pela prefeitura em 2019, fez as bases
para o contrato de concessão do transporte
coletivo, vencido pelo consórcio PróUrbano.

Naquela época, as pesquisas já apontavam um
decréscimo no número de passageiros, que
aproveitavam a melhoria econômica para
adquirir veículos individuais motorizados.

3

A locomoção a pé e bicicleta está vinculada, de acordo com a
pesquisa de 2010, principalmente com pequenas distâncias e a
renda da população (ao economizar na tarifa de ônibus).

A pesquisa aponta que, para o planejamento, é necessário considerar o vetor de crescimento da cidade. “O município passa por
um processo de descentralização das atividades econômicas,
com a perda de importância relativa da Área Central em termos
de geração de empregos. Esta dispersão urbana das atividades
econômicas favorece a utilização dos meios individuais de deslocamento, que possuem maior flexibilidade do que a rede de
transporte coletivo, ainda dependente de rotas pré-definidas”.

No contrato de concessão, o PróUrbano
ficou obrigado a realizar melhorias no sistema,
como aumento e renovação da frota, construção de terminais e estações. Nem tudo foi feito,
em divergências que já resultaram em CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) e procedi-

mentos no Ministério Público para analisar se
houve descumprimento do contrato.
Mesmo com as melhorias, o número de
passageiros continuou a cair. Entre 2014 e
2019, o transporte coletivo perdeu 4,6 milhões
de embarques ao ano no município.

“O conceito moderno
planejamento é usar o sistema
de transporte coletivo como
indutor do desenvolvimento.
Se olharmos para Curitiba, as
áreas em torno dos corredores
de ônibus se desenvolveram.”
Silvio Contart

Os motivos são múltiplos: chegada dos
transportes por aplicativos, crise econômica
(que retirou empregos e, consequentemente,
necessidade de locomoção e vale-transporte),
aquisição de veículos individuais motorizados.
E, também, a baixa atratividade dos
ônibus: em Ribeirão Preto não há veículos
climatizados, nenhuma política municipal de
subsídio para o barateamento das tarifas para
o público em geral (apenas idosos e estudantes) e um em cada três pontos de parada é
descoberto, sem proteção contra sol e chuva.
O cenário se agravou, ainda mais, com o
novo coronavírus. De acordo com o consórcio
PróUrbano, o atual modelo de concessão é
economicamente inviável.
Por outro lado, o município deu início em
2018 às obras do PAC Mobilidade, que irá construir 56 quilômetros de corredores de ônibus.

Com isso, a velocidade média dos veículos
deve aumentar, reduzindo o tempo total do
trajeto, o que pode estimular o retorno de
passageiros.
Tendo em vista a complexidade do cenário, para cumprir a meta de priorizar o transporte coletivo e desestimular o motorizado individual será necessário realizar um amplo diagnóstico do setor, de modo verificar os incentivos e políticas necessários.
O arquiteto e urbanista Silvio Contart ressalta que “o conceito moderno de planejamento é usar o sistema de transporte coletivo como
indutor do desenvolvimento. Se olharmos para
Curitiba, as áreas em torno dos corredores de
ônibus se desenvolveram”, diz.
O mesmo ocorre em São Paulo, ao redor
da rede metroviária e dos corredores de
ônibus.

O
            



PEDESTRE
A Política Municipal de Mobilidade
Urbana aponta que, segundo a pesquisa realizada no início da década passada em Ribeirão
Preto, “as viagens a pé correspondem a 22%
das viagens diárias”. E que, “considerando que
as viagens realizadas por transporte público
demandam pequenos deslocamentos até os
pontos de parada e destes até o destino final
de uma viagem, o total de viagens diárias
fortemente impactado pela existência adequada das condições de caminhada chega
a 40%”. Isso sem considerar o percurso percorrido entre o local de estacionamento do
veículo individual até o destino.
As calçadas, porém, muitas vezes não
estão adequadas para a caminhabilidade.
Há desde bairros em que não se respeitou a
largura mínima para o passeio público, árvores
plantadas de maneira inadequada, vias públicas sem o calçamento, diferenças de nivelamento, falta de manutenção, entre outros.

Fotos: Política de Mobilidade de Ribeirão Preto

O regramento das calçadas está em diferentes legislações: Código de Obras, Lei de
Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo,
Código de Posturas, entre outros.
De modo geral, elas devem promover
segurança e conectividade aos pedestres, inclusive os de mobilidade reduzida ou com deficiência. E serem, principalmente, convidativas.
“Precisamos de pontos de estímulo para
cada modal, principalmente para o não motorizado (bicicletas e pedestres). Iluminação,
segurança, beleza cênica, sombra... que estimulem a pessoa a trocar de hábito. Deveriam
ser feitos experimentos em algumas partes
da cidade, como na mobilidade tátil. Isso
seria replicado ou não em outras partes, de
acordo com a adesão”, diz William Moura,
consultor ambiental.
Carla Roxo cita que o município deveria ter
um plano para implementação de rotas de
calçadas verdes e acessíveis. Essa sugestão foi
proposta nas audiências públicas do Plano de
Mobilidade e incorporada no anexo VII do plano.
Ela cita, também, o exemplo de São
Paulo para que as calçadas tenham prioridade
nas políticas de revitalização. A capital iniciou,
em 2019, o “Plano Emergencial de Calçadas”, com investimento de R$ 400 milhões
para a recuperação dos principais locais de
locomoção dos pedestres.
O arquiteto e urbanista Silvio Contart
afirma que “o modal pedestre é muito
importante, até, para criar a demanda para
o transporte coletivo, pois todos os passageiros percorrem uma distância da sua
casa até o ponto, e depois do desembarque
até o destino”.

As calçadas são de responsabilidade do
proprietário, quando defronte a residências
ou comércios. A prefeitura, porém, não tem
fiscais suficientes para analisar todas as irregularidades.
Além das calçadas, o entorno do trajeto,
como mato alto e problemas na iluminação,
também interferem negativamente. Uma
solução seria engajar a população na denúncia de irregularidades, por meio de aplicativos
tecnológicos, para municiar a prefeitura com
dados para a fiscalização eficaz.
O Plano de Mobilidade de 2012 fez uma
análise do estado de conservação das calçadas nas principais ruas e avenidas da cidade.
Não adentrou, porém, nos bairros. “Precisamos ter um recorte regionalizado, inclusive
para políticas públicas direcionadas”, diz
William.
Moradores de baixa renda, por exemplo,
podem não ter condições financeiras para
regularizar a sua calçada, promovendo o nivelamento ou manutenção. Assim, a prefeitura
poderia iniciar uma política de incentivos,
como descontos no IPTU, como forma de
garantir as regularizações.
Não bastaria, em alguns casos, correções
pontuais. Pode ser necessário padronizar uma
rua ao longo de vários quarteirões. Assim, é
necessário a garantia de que as mudanças de
fato sejam realizadas.
O governo também pode utilizar tecnologia para definir as áreas de mapeamento. Por
exemplo: cruzar o cadastro de usuários de
transporte coletivo, como endereço de residência, e os pontos de parada em que há maior
volume de passageiros (através da bilhetagem

bicicleta
eletrônica e localização de GPS dos veículos),
para verificar quais as rotas de caminhabilidade mais utilizadas e revitalizá-las.
“A cidade que usa o transporte coletivo é a que anda a pé. Afinal, o ônibus não vai
chegar na porta da sua casa. O modal pedestre
é muito importante para criar a demanda pelo
ônibus. Então, é necessário qualificar a cidade,
o espaço público, para que seja favorável à
caminhabilidade”, aponta Silvio Contart,
arquiteto e urbanista.
Um dos principais movimentos locais
para a priorização do pedestre é o “Ruas
Vivas”, que implementou o projeto “rua
aberta”, iniciado na avenida 9 de Julho em
setembro do ano passado, com mais de 10 mil
participantes. A proposta foi incorporada pela
prefeitura e passou a ser realizada mensalmente, mas não foi replicada em outras avenidas, como era a ideia original do movimento.

O
William Moura

Segundo o novo Plano de Mobilidade,
até o final do ano passado o município tinha
aproximadamente 21 km de ciclovias, principalmente na Zona Norte e avenida Henry
Nestlé, além de trechos descontínuos em
novos loteamentos na zona sul e no distrito
empresarial.

Mapa: Ciclovias previstas no PAC Mobilidade. Fonte: prefeitura de Ribeirão Preto

Mapa: Ciclovias existentes. Fonte: prefeitura de Ribeirão Preto

Outros 8,8 km de ciclovias estarão em
canteiros centrais de avenidas previstas na
implementação de novos loteamentos, já
com decretos de aprovação emitidos.
O PAC Mobilidade prevê a implantação
de outros 29,06 km, associados às obras de
corredores de ônibus.

“Além da infraestrutura de circulação,
serão realizados os estudos para a implantação de sistemas de bicicletas públicas e os
equipamentos de apoio complementares,
como bicicletários e paraciclos nos locais de
maior demanda, seja por iniciativa da administração municipal ou obrigação legal”, aponta o
Plano de Mobilidade, mas sem citar cronogramas e orçamento estimulado.
Segundo o Plano de Mobilidade, além
das ciclovias já existentes ou garantidas,
121,3km devem ser implementados nos próximos 10 anos. Assim, em 2030 o município teria
uma rede cicloviária de aproximadamente 200
km – dez vezes a atual.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL
É necessário que a sociedade seja reconhecida como proponente legítima de sugestões e avaliações em mobilidade urbana. A
prefeitura cria, na Política de Mobilidade, o
Conselho Municipal de Mobilidade Urbana,
sendo que metade dos dez integrantes são
membros do governo municipal, três dos
prestadores de serviços (taxis, transporte por
aplicativo e ônibus) e sete vagas para a sociedade civil.
Mas é necessário ir além, promovendo
parcerias com instituições de ensino, pesquisa e coletivos, para que haja uma troca institucional e constante de informações e, inclusive,
viabilização de diagnósticos.
Um exemplo positivo, nesse sentido, foi
a Semana da Mobilidade Urbana, organizada pelo Movimento Ruas Vivas. Essa semana
já consta, inclusive, no calendário oficial da
cidade, por iniciativa da Câmara Municipal.
Também é possível abrir concursos ou
editais de chamamento para intervenções
urbanas ou projetos de solução pontuais,
restritos a uma determinada localidade,

para servir de modelo de replicação para
outras regiões, como forma de incentivo à
inovação.
Para custear essas atividades, além das
atualizações dos documentos complementares à Política Mobilidade, a o município deveria, além de ter dotação orçamentária própria
no orçamento, criar o Fundo Municipal para
Mobilidade Urbana, que seria abastecido com
um percentual dos repasses do IPVA, das
multas de trânsito aplicadas pela Transerp,
das infrações por falhas na manutenção das
calçadas e de TAC (Termo de Ajustamento de
Conduta) firmado em parceria com o Ministério Público.
Esse fundo seria gerenciado pela sociedade, que definiria sua aplicação, com destaque para os diagnósticos, inovações e pequenas intervenções localizadas.
Esse fundo pode estar vinculado ou ser
complementar ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, instituído pelos artigos 7º e 51 do
Plano Diretor (Lei Complementar Municipal
nº 2.866/2018).
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DIAGNÓSTICO
JUSTIFICATIVA

O avanço da sustentabilidade deixou de
ser uma opção e se tornou necessidade, seja
por fatores econômicos, ambientais ou sociais.
Conceitos como Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, se tornaram norteadores de
políticas públicas, sendo inclusive o pilar principal do compromisso firmado pela ONU
(Organização das Nações Unidas) com os
países, por meio dos 17 objetivos (ODS) para
serem aplicados até 2030.
Nesse sentido, o primeiro passo para o
poder público é, de fato, incluir o tema
como prioridade de gestão. A evolução da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente para
Secretaria Municipal da Sustentabilidade seria
a primeira mudança, com efeitos simbólicos e
práticos, ampliando o seu escopo de atuação.
A prefeitura de Ribeirão Preto não
possui um conjunto de indicadores, disponibilizados ao público, que possam aferir a
situação atual, compará-la com o passado e
analisar o cumprimento futuro.
O site da Secretaria do Meio Ambiente
faz menção a um banco de dados, com informações disponibilizadas junto ao Programa
Município Verde Azul do governo estadual,
mas que estava com acesso recorrentemente
indisponível nos meses de fevereiro a junho
de 2020, indicando que a divulgação não é
prioridade.
Apesar do atual governo ter assinado
uma carta-compromisso com o Programa
Cidades Sustentáveis, frente ampla para o
desenvolvimento e qualificação do tema, se
responsabilizando inclusive em alimentar um
painel de monitoramento com dados locais,
nada foi feito. Com isso, Ribeirão Preto sequer
tem informações disponíveis no programa,
que tem abrangência nacional.
Além de incorporar em sua rotina práticas sustentáveis, como nas licitações e com-

pras públicas, o município precisa ser um indutor do setor privado.
“É essencial que o poder público seja
incentivador da sustentabilidade. Seja por
meio de subsídios, recompensas, financiamento à inovação ou, até, exigências legais”,
afirma Sergio Miranda-da-Cruz, ex-diretor da
UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization), agência especializada da ONU para
promoção do desenvolvimento industrial, globalização inclusiva e sustentabilidade ambiental.
Ele cita o exemplo da Província de Concepción, no Chile. A cidade sofria com a poluição de sua baía, principalmente por conta das
empresas de pesca que sujavam o entorno. O
governo, então, implementou uma legislação
restritiva, e ajudou a viabilizar o avanço de
tecnologias limpas em uma das empresas, que
se tornou modelo e depois replicou para outras
16 empresas do setor na cidade.
“O governo tem que estar diretamente
envolvido. E para a empresa aderir, precisa ter
benefícios financeiros ou tecnologia disponível”, aponta Sérgio.
O empreendedor e engenheiro Fábio
Villas Boas cita o “selo Casa Azul” da Caixa Econômica Federal como exemplo de política de
incentivo à sustentabilidade.
O banco público analisa os empreendimentos e atribui notas segundo o desempenho socioambiental na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção. “Se o empreendimento faz
reuso da água, promove diretrizes para a reciclagem, utiliza energia solar, então a nota
aumenta. Com isso a taxa de juros para a empresa e para os clientes são mais atrativos”.
Segundo ele, os principais motivos para o
setor da construção civil aderir são os valores
que a sustentabilidade agrega, principalmente
perante os fundos de investimento, e também a
redução dos custos.

“O impacto financeiro da compra, geração
e destinação de resíduos é alto. A saída para as
grandes empresas é reduzir o volume gerado e
racionalizar a produção. Hoje a construção civil
ainda é muito artesanal, precisaria ter mais
industrialização”, aponta Fabio.
Segundo ele, a prefeitura poderia adotar
incentivos financeiros para os empreendimentos que fossem sustentáveis, como abatimento
de taxas, redução dos pagamentos de outorga
onerosa ou dos impactos de vizinhança.
Outro exemplo de incentivo, agora voltado para as empresas em geral: aquelas que produzem lixo mais limpo poderiam pagar uma
taxa menor para a destinação.
Nos resíduos sólidos da construção civil,
porém, o problema está principalmente na
informalidade.
“Os grandes empreendimentos já são
devidamente fiscalizados e adotam práticas
corretas de destinação de resíduos. Também
estão focados na redução da geração, tendo em
vista o impacto positivo nos custos. Já os resíduos das pequenas reformas, em especial as
domésticas, representam grande parcela de
geração do setor e, também, de despejo irregular”, explica William Miosso Moura, pesquisador e consultor em gestão ambiental.
Em sua tese de mestrado, ele verificou,
com dados de quinze anos atrás, que cerca de
70% do volume de resíduos sólidos urbanos
gerados em Ribeirão Preto vem da construção
civil. “É necessário ter uma política pública específica para esse setor, em especial para os informais”.
Em Ribeirão Preto, há vários pontos de
descarte irregular de resíduos, principalmente
na marginal de córregos.
Esses pontos são aproveitados por desde
moradores, que descartam os resíduos de suas
reformas domésticas ou objetos inutilizados,

até caçambeiros irregulares.
Os caçambeiros, segundo discussões promovidas pelo Instituto Ribeirão 2030, são parte
essencial nesse processo. Há necessidade de
envolvê-los em uma política de incentivo à
sustentabilidade na destinação dos resíduos
e, em especial, no reaproveitamento.
Gerson de Gruttola, que tem experiência
em PPPs (Parceria Público Privada) de limpeza
urbana em cinco cidades, diz que o entulho da
construção civil de fato é um problema.
“Na maioria dos casos são pequenas empresas privadas, ou até pessoas, que alugam
uma caçamba e não estão preocupadas com a
destinação, pois a renda está garantida com o
aluguel. Então muitas vezes ele faz uma pequena triagem, retira o que é bom para revender e
o resto despeja no aterro ou em local inadequado”, diz.
Gerson explica que em Jacareí ele criou,
em parceria com a prefeitura, uma usina de
resíduos da construção civil, produzindo
bloquetes para a prefeitura utilizar em
praças, ou misturar na matéria-prima do
asfalto para recapeamento.
“Não custa muito: com R$ 5 milhões você
monta uma usina dessa. Mas ela dificilmente
terá viabilidade financeira. Então é necessário
que seja uma prática incentivada pela prefeitura, não para gerar lucro, mas sim para dar uma
destinação sustentável aos resíduos”, explica
Gerson.
No setor de limpeza urbana, o município
poderia começar a gerar Combustível Derivado
de Resíduos (CDR) a partir do lixo, conforme
realizado em Piracicaba (ver meta 24).
Em relação à destinação irregular de entulhos pela população, o essencial é a conscientização. E, também, estudos de programas específicos que possam realizar a coleta sob demanda, em especial para famílias de baixa renda.

OO
OO
Sérgio Miranda-da-Cruz

William Miosso Moura

Fabio Villas Boas

Gerson de Gruttola

              

REDUÇÃO DA PRODUÇÃO
O conceito de                    
(produção mais limpa) deve ser observado na
formulação de políticas públicas.
“Após uma concepção em linha com os
princípios de sustentabilidade, temos três
etapas básicas na busca da adequação ambiental de empresas industriais: redução da
geração de resíduos; utilização dos resíduos
que não foram reduzidos na fase inicial e; se
ainda existirem após essas duas fases anteriores, devido, em geral, aos altos custos envolvidos no processo de redução total dos dejetos
industriais, é feito o tratamento desses resíduos”, aponta Sérgio Miranda-da-Cruz.
Isso envolve produção e consumo sustentável, em medidas que envolvem da iniciativa privada ao consumidor final na outra
ponta.
E são fatores, segundo Sérgio, economicamente positivos. “As cervejarias nos Estados
Unidos, por exemplo, têm departamentos ou
unidades específicas para reutilizar ou vender
os resíduos da produção. É um processo autofinanciável, ou seja, financeiramente viável”,
aponta.
Segundo ele, Ribeirão Preto “deveria
incentivar a busca de tecnologias já disponíveis internacionalmente, para implementá-las
na cidade em parceria com Universidades ou
Centros de Pesquisa locais, e depois replicá-las
em empresas do setor na região”, ressaltando
que “esse é um modelo factível e bastante
utilizado, principalmente no processo de
aquisição de tecnologias em economias
menos avançadas”.

INCENTIVOS LOCAIS
Em 2017 a Câmara de Ribeirão Preto
aprovou projeto conhecido como “IPTU
Verde”, que concedia descontos no imposto
para quem realizasse práticas sustentáveis. A
prefeitura vetou a iniciativa alegando que era
inconstitucional. O debate foi parar no Supremo Tribunal Federal, que em 2018 a considerou legal e válida.
Alegando que a aplicação do projeto era
inviável, pois resultaria em renúncia de receitas e prejuízos aos serviços públicos, a prefeitura encaminhou para a Câmara um novo projeto em 2019, que foi aprovado e se tornou a
Lei Complementar nº 2.996/19.
Ela prevê desconto de 2% no IPTU para
cada um dos itens abaixo, limitando ao desconto máximo de 10%:
I - implantação de sistema de captação e
utilização de água pluvial
II - implantação de sistema de reuso de
água residual, após o devido tratamento
atendendo normas e parâmetros nacionais
III - plantio e conservação de árvores nativas, nos termos conceituado pelo Código
do Meio Ambiente, uma árvore para cada
100 (cem) metros quadrados completos
de área construída,
IV - implantação de sistema de aquecimento hidráulico solar, para redução do
consumo de energia elétrica no imóvel

V - implantação de sistema de energia
solar (fotovoltaica), para redução do consumo de energia elétrica no imóvel
VI - implantação de sistema de utilização
de energia eólica
VII - construção com materiais sustentáveis, consistente na utilização de materiais
que atenuem os impactos da degradação
ambiental
VIII - instalação de telhado verde, em todos
os telhados disponíveis no imóvel para
esse tipo de cobertura
Para a conseguir os benefícios, os munícipes devem protocolar o requerimento na
prefeitura no primeiro trimestre de cada ano,
com a comprovação técnica das melhorias
sustentáveis nos imóveis. Em 2021 seria aplicado o desconto pela primeira vez, mas a
legislação diz que, havendo impossibilidade
comprovada da concessão pela prefeitura, ele
será adiado. Esse adiamento provavelmente
deve ocorrer, em razão da crise financeira
resultante da pandemia do novo coronavírus.
A gestão pública deve monitorar rigorosamente a aplicabilidade da lei, traçando
indicadores transparentes para verificar o
perfil dos imóveis beneficiados e a evolução histórica, de modo a qualificar decisões sobre a manutenção, revogação ou
ampliação das medidas, atingindo assim o
máximo de benefício à sustentabilidade.

exemplo do poder pÚBLICO
A prefeitura necessita, também, exigir os
requisitos de sustentabilidade em seus próprios públicos. Como primeiro momento, realizar diagnósticos das potencialidades. No questionário de 2018 do programa Município
Verde Azul, por exemplo, a prefeitura
alegou que não sabe, sequer, qual o consumo de energia de edifícios públicos ao ano.
A Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) aponta a prefeitura de Pompéu (MG)
como exemplo a ser seguido nesse contexto. A
cidade mineira implantou em sua sede administrativa um sistema de energia fotovoltaica,
passando a ter uma fonte de geração limpa e
econômica. A ideia é que o próprio poder
público gere energia elétrica para abastecer
seus prédios (escolas) e, até, a iluminação
pública.
Ações podem promover, além de sustentabilidade, economia. Apesar de Ribeirão Preto
ser o 27º município brasileiro mais populoso,
foi o sexto em quantitativo de gastos com
energia elétrica para fins de abastecimento de
água.
Segundo dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), o
Daerp ficou atrás apenas de São Paulo, Brasília,
Rio de Janeiro e Goiânia (todas capitais com
mais de 1,4 milhão de habitantes) nas despesas
com eletricidade em 2017.
Naquele ano, a autarquia desembolsou
R$ 67,3 milhões com energia elétrica.
Em 2019, segundo o Portal da Transparência, o Daerp gastou R$ 74 milhões com
energia elétrica. Medidas de eficiência energética, aliada à geração alternativa de energia,
poderiam amenizar esses gastos.
                  

gestÃO EM REDE
É necessário ampliar o escopo das ações
para abranger medidas amplas relativas à produção e consumo. A criação de selos de sustentabilidade, concedidos para boas-práticas, aliado a incentivos financeiros, seria positiva como medida indutora e socioeducativa.
O mesmo vale para políticas de incentivo
a concursos de soluções sustentáveis, inclusive entre os alunos da rede pública de ensino,
considerando o movimento dos “Cinco Rs”:
repensar,
reduzir,
recusar,
reutilizar e
reciclar.
A prefeitura também deve mapear e
envolver os principais atores, principalmente
os que atuam na informalidade, de modo a
agregá-los em políticas públicas.
Um exemplo são os coletores de material
reciclável, que vivem muitas vezes em situação de rua e com dependência química. Essa
coleta informal não é computada nos indicadores oficiais da coleta seletiva. Com isso, a
realidade do setor é subnotificada. Principalmente porque eles acabam se concentrando
nos bairros em que já existe a coleta seletiva
oficial, se antecipando ao serviço contratado
pela prefeitura.
A prefeitura apresentou em 2017 o projeto Cata Sonho, mas ele não decolou até o
momento. A proposta é aproximar esses
coletores do poder público, fazendo com
que atuem formalmente, com capacitação
e estrutura (como Equipamentos de Proteção Individual – EPI). Eles também seriam
transformados em agentes ambientais, promovendo a conscientização da população.
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Em complementação à Ação 3, aplicar o programa
IPTU Verde, monitorando os seus resultados, de
modo a obter o melhor custo-benefício em sua
aplicabilidade.
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Ribeirão Preto não é considerada uma
cidade com risco elevado de desastres naturais. Não possui moradias sofrendo com deslizamentos no entorno de morros e encostas,
tampouco é afetada diretamente com a elevação do nível do mar ou tsunamis.
Isso não significa, porém, que está
livre de problemas. O município já sofre
com transbordamento de rios e córregos,
além de alagamentos ocasionados pela
obstrução ou ineficiência dos sistemas de
escoamento, bem como impermeabilização do solo. Além disso, a população sente
os efeitos de temperaturas elevadas e da
baixa umidade relativa do ar.
Esses problemas tendem a se agravar
com as mudanças climáticas e maior ocorrência de eventos climáticos extremos.
Marcela Cury Petenusci, arquiteta e urbanista, com mestrado em planejamento ambiental e doutorado em engenharia ambiental, explica que as mudanças climáticas são
resultado de fatores complexos e estruturais,
que fogem da alçada de intervenção de um
único município.
“Quando falamos de resiliência climática
pensamos nas transformações do clima a
partir das transformações do meio. São parâmetros muito amplos para tratar no âmbito
local. Por isso, acredito que as políticas públicas municipais devem buscar, em especial,
o conforto ambiental para os seus habitantes, para que a cidade seja de fato receptiva”, explica Marcela.
Ela diz que a cidade é um ecossistema.
“Tudo que a gente interfere, gera um custo
ou benefício. Quando promovemos conexões hídricas, conexões de sistemas verdes,
conseguimos intervenções positivas. Já
quando não se usa os corredores ou sistemas
naturais como parte do planejamento

urbano, há um resultado negativo”, diz.
Um exemplo: em vez de canalizar ou
impermeabilizar totalmente os córregos e
suas margens, o município poderia criar parques lineares, mantendo a função original
do curso d´ água e amenizando a ocorrência
futura de enchentes. “Pensamos que isso seria
realizado no prolongamento da avenida Coronel Ferreira Leite, mas a prefeitura adotou a
canalização total. Nosso modelo de cidade é
muito opressor, em que se tem controle da
natureza para a expansão urbana”.
O conforto climático, segundo a urbanista,
está diretamente ligado a dois fatores: umidade
relativa do ar e proteção contra raios solares.
Nesse sentido, a arborização e ampliação de
sistemas verdes são essenciais, conforme
defendido por este Plano de Cidade META 25.
“Mas é possível ir além do plantio de árvores. Em São Paulo, por exemplo, havia uma lei
que obrigava alguns locais a instalarem tetos
verdes, de modo a diminuir a refletância e
aumentar a umidade relativa do ar. É incentivar
a vegetação, em suas diversas escalas”, explica
Marcela.
Mariah Campos, gestora ambiental e mestranda do programa ecologia aplicada da ESALQ-USP, diz que faltam indicadores municipais,
atualizados constantemente, para traçar políticas públicas relacionadas à resiliência climática.
Cobra, também, políticas de interação e engajamento com a sociedade.
“Por exemplo: o poder público poderia
aproveitar os vazios para promover hortas
urbanas, gerenciadas pela própria população. Interligá-las com corredores ecológicos.
Viabilizar pomares aliados com a agroecologia”, aponta Mariah.
A ausência de indicadores e diagnósticos
também é ressaltada por Carla Roxo, arquiteta e
urbanista, que coordena o Movimento Ribeirão

-3ºC (leia mais na META 25). Ela cita, especialmente, as ilhas de calor – locais em que há
aumento da temperatura, em função da poluição, supressão do verde, asfalto ou adensamento populacional.
“Quantas ilhas de calor existem no município? Onde elas estão localizadas? Quais as políticas públicas de intervenção para esse problema?”, aponta Carla.
Segundo ela, é essencial que o município
realize diagnósticos, seja internamente ou por
meio de parcerias, para subsidiar as políticas
públicas. E, principalmente, ter um planejamento que possa, de fato, ser executado.
Marcela Cury reforça esse ponto. Ela diz
que o Plano Diretor de Ribeirão Preto possui
diretrizes viárias claras, com mapas prevendo
inclusive a criação de ruas e avenidas hoje
inexistentes, mas que serão necessárias no
futuro. Visualmente, já é possível projetar os
próximos passos. “Não há nada parecido com
isso para os sistemas verdes. Não há um
mapa da prefeitura com a situação atual e
como queremos que se torne, com os locais
onde serão implementados os corredores
verdes, entre outros. Essas diretrizes precisam estar claras, antes inclusive dos projetos
de loteamento”.
Ribeirão é, perceptivelmente, uma cidade
quente. Mas está mais ainda nos últimos anos.
Análise do Instituto Ribeirão 2030 junto ao CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), no período de 17 anos (julho de
2002 a agosto de 2019), mostra que das dez maiores temperaturas máximas aferidas, 8 ocorreram
de 2014 em diante. O recorde foi de 39ºC, aferido
no período de 15 a 18 de outubro de 2015.
Mas em regiões mais arborizadas, como
no campus da USP, a temperatura média chega
a ser 3ºC inferior a de locais com maior adensamento populacional, como no Centro.

Para Marcela, também é necessário promover intervenções que promovam o conforto
ambiental sem que haja relação direta com o
clima. “É requalificar a paisagem urbana, para
que ela possa ser percebida pela população.
Não é fechar tudo e muros e verticalizar. Pesquisas inclusive associam diretamente a saúde
mental e física de uma sociedade com as áreas
vezes. O sistema verde promove uma diversidade de sons (cantos de pássaros), que são alívios
para a população”.

O
O
Marcela Cury Petenusci

Mariah S. Leandro Campos
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Estratégias

RISCOS
Estudo realizado em 2018 pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), em parceria com
o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, mapeou
sete pontos em que há “risco médio” à integridade física das pessoas devido a inundações e
um local (Favela da Fepasa) em que há “risco
alto” por deslizamentos em Ribeirão Preto.
Já o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), elaborado pela prefeitura em
2019, aponta que seis ocupações irregulares
estão em áreas com risco de inundação e duas
em locais com risco geotécnico.
Soluções de drenagem são apontadas
neste Plano de Cidade na META 24.
O pesquisador do IPT Fischer Gramani
aponta que medidas de baixo custo podem
ter alto impacto para amenizar danos, principalmente pelo alerta antecipado à população.
Em entrevista ao Instituto Ribeirão 2030
para a elaboração do diagnóstico dos 17 ODS,
ele cita a instalação de réguas de medição visíveis nos córregos, para que a população saiba
quando a água superou o nível de risco, e sensores de monitoramento que avisem os habitantes e os órgãos municipais em tempo real.
Marcelo explica que sensores instalados nos córregos poderiam se comunicar
com os postes de iluminação das vias públicas ao entorno, que mudariam a cor da luz

quando a situação se agravasse.
Sensores também poderiam ser instalados em bueiros de pontos estratégicos, para
avisarem a Prefeitura quando estão obstruídos ou sem dar vazão à água.
Atualmente, a Defesa Civil informa, por
meio de mensagens SMS, a população sobre o
risco de temporais e quando a umidade relativa do ar está baixa. Não há, porém, nenhum
aviso local sobre inundações e vazão dos córregos.
O município atualizou em 2020 seu
Plano de Contingência de Proteção e Defesa
Civil, coordenador pela Coordenadoria de
Defesa Civil, com procedimentos de atuação
em casos de riscos à população.
O documento diz ser necessário “promover um maior envolvimento da comunidade
nas ações de Proteção e Defesa Civil com a
administração direta e indireta, desenvolvendo um trabalho de criação de um grupo de
voluntários e também um Núcleo de Proteção
e Defesa Civil Comunitário”.
Entretanto, o documento usa a palavra
“tecnologia” apenas para se referir a desastres
tecnológicos. A expressão “digital” não aparece nenhuma vez. Com isso, há a necessidade
de atualizar o plano prevendo medidas tecnológicas para monitoramento e alerta.
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DINAMIZAR O USO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
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Objetivos do Programa de Preservação
do Patrimônio CULTURAL de Ribeirão Preto
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composto por 2 barracões
maiores de 10 mil m cada e
outros 3 menores.
Para o local já foi proposta a
instalação de uma rodoviária, que os moradores dos
Campos Elíseos não concordaram, o Centro Administrativo, uma Pinacoteca e
Lei aprovada em 2010
transformou o local em um
Complexo Cultural.
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Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto Tombado ou em
processo de tombamento pelo Conppac (bens materiais)
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da equipe da arquiteta e urbanista Marcela Cury Petenusci, 2011.
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Ribeirão Preto,

Plano de Cidade
e a Covid-19

O

Este Plano de Cidade foi finalizado durante
a pandemia do novo coronavírus, com alguns de
seus impactos já mencionados nas metas e diagnósticos. O cenário, porém, é de incertezas, principalmente em relação à mensuração dos reflexos econômicos. Ainda não é possível, portanto,
elaborar diagnósticos e prognósticos precisos.
Porém, as consequências trazidas pela
Covid-19 não são impeditivas para a aplicação
deste Plano de Cidade. Pelo contrário: reforçam
a necessidade de muitas serem colocadas em
prática imediatamente, bem como de manter
outras no horizonte prioritário (mesmo que o
contexto não possibilite a sua aplicação instantânea).
A reestrutura administrativa do Executivo
continua sendo essencial, principalmente a modernização da gestão com transparência e eficiência nos gastos. O incentivo à geração de
renda, em especial pelo desenvolvimento econômico e criação de empregos, idem. Os cuidados sociais nunca se fizeram tão necessários. E a
quarentena nos fez refletir sobre qual concepção
de cidade e planejamento urbano desejamos.
Uma mensuração do impacto financeiro da
pandemia está na arrecadação municipal de
ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços), que
são termômetros da economia.
Considerando a inflação o município arrecadou R$ 41,6 milhões a menos com esses dois
impostos no primeiro semestre de 2020 em relação ao de 2019, uma redução de 11%.
Isso não afeta apenas a prefeitura (que
compensou a perda com o aumento dos repasses do Governo Federal): significa aumento do
desemprego, fechamento de empresas, redução
da atividade produtiva, entre outros. E, também,
maior demanda da sociedade por serviços públicos (em especial na saúde, educação e assistência social).

Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura de Ribeirão Preto, 2020

Segundo dados do CAGED, entre os meses
de março, abril e maio o município perdeu 9,2
mil empregos formais (saldo entre admissões e
demissões). Nove em cada dez (8,1 mil) eram
relacionados ao setor de comércio e serviços,
principalmente vendedores varejistas, profissionais de limpeza, do ramo de alimentação/bares
e hotelaria.
Isso reforça a necessidade de políticas
públicas municipais voltadas para incentivar a
geração de renda, para que não haja dependência apenas de programas sociais do Governo
Federal. Este Plano de Cidade traz apontamentos para a Economia C e Gestão em Rede nesse
sentido.
A necessidade de salto tecnológico na
cidade, dentro e fora do poder público, ficou
evidente. A pandemia acelerou mudanças em
curso nesse sentido, que não devem ser desconsideradas. O “novo normal”, conceito que entrou
em uso na pandemia, é muito mais digital do
que analógico.
O contexto pandêmico também resultou
no acirramento de polarizações políticas, bem
como no perigoso agravamento da crise de
representatividade de parte da população em
relação aos seus representantes eleitos. Com
isso, é necessário ampliar as parcerias e as práticas de Governo Aberto: ouvir a sociedade de
fato, não como pro forma, mas como política
pública transversal, de modo minimizar as chances de erro e qualificar as decisões.
Muitas ações realizadas no enfrentamento
da Covid-19, em todos os entes federativos,
foram questionadas pela comunicação falha por
parte dos gestores públicos ou por não serem
democráticas como a sociedade esperava, sem
compartilhamento amplo das informações e da
tomada de decisão.
E não se pode esquecer, superado (ou normalizado) o novo coronavírus, que Ribeirão

Foto: Ibrahim Leão, 2019.

Preto já sofre de outras epidemias. Na Saúde,
130,3 mil pessoas foram notificadas com suspeita
de dengue entre 2013 e 2019. Em 2020, de janeiro a junho, foram mais 25 mil infectados. Doença
que afeta diretamente a economia, em razão dos
afastamentos de funcionários e gastos no tratamento, e muitas vezes negligenciada. Também
será necessário atualizar constantemente os protocolos de enfrentamento a cenários pandêmicos, para respostas eficientes e ágeis.
Para além do sanitário, também sofremos
de epidemias sociais, que vão da população em

situação de rua, déficit de moradias, filas para
vagas em creches, desigualdades (de renda,
aprendizado, oportunidades e acessibilidade),
entre outros. Todas devem ser tratadas como
urgentes, sem serem normalizadas, como tratamos neste Plano de Cidade.
Apesar de seus efeitos negativos, a pandemia abriu as portas para as mudanças de paradigmas já previstos neste Plano de Cidade. Oportunidade para superar velhas estruturas e iniciar
um círculo virtuoso no município, buscando o
bem-estar coletivo como principal objetivo.

Américo Sakamoto
Andre Ali Mere
Antônio M. Alecrim
Antônio Carlos Trevisan
Caetano Biagi
Chaim Zaher
Claudio Campos
Daniela Paiva
Dimas Faciolli
Dirceu Crysostomo
Dulce Neves
Edgard de Castro Cardoso
Eduardo Marchesi Amorim
Eduardo Junqueira (Dadi)
Fabio Carneiro
Fabio Villas Boas
Gustavo Biagi
Heitor Massa
Henrique Benedini

Henrique Paiva
João Fortes Guimarães
José Roberto Neves
José Rodini
Marcelo Rossi
Marcelo Schum Junqueira
Márcio Minoru Garcia Takeuchi
Marcos Awad
Maurilio Biagi
Octavio Verri Filho
Paulo Tadeu Rivalta
Rafael dos Anjos
Renato Fechino
Roberto Biagi
Rodrigo Biagi
Silvio Contart
Weimar Marchesi Amorim
Welson Gasparini Filho

Coordenadores do Subgrupo de Sustentabilidade
Silvio Contart
Fábio Villa Bôas
Coordenadores do Subgrupo de Transparência
Dirceu Chrysostomo
Heitor Massa
Coordenador do Subgrupo de Educação
José Moacir Marim
Coordenador do Subgrupo de Cultura
Eduardo Junqueira (Dadi)
Coordenação
Eduardo Marches Amorim Henrique Furquim
Maurílio Biagi Filho Marcio Minoru Garcia Takeuchi
Andre Ali Mmere Lucas dos Anjos
Antônio Carlos Trevisan Cristiano Pavini
José Moacir Marim Adriana Silva
Dirceu Crysostomo Ana Laura Pantoni
Heitor Massa

O
O

Agradecemos aos mantenedores do Instituto Ribeirão 2030 pela
parceria e por viabilizarem a permanência da equipe em atividade
para elaboração desse Plano de Cidade 2020-2030.

O

MANTENEDORES

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O
O
O
OO O

O

O

O

Agradecimento

O

O

OO
O

O

RIBEIRÃO
PRETO
OO
OO O

O

O

203

2020

Agência Nacional de Saúde Suplementar, banco de dados sobre Beneficiários de
planos privados de saúde. Governo Federal. Disponível em: http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor.

REFERÊNCIA

Agenda Municipal de Segurança Cidadã – Eleições Municipais 2016.
Instituto Sou da Paz, 2016. Disponível em: https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2016/08/NT_Agenda-Municipal -de-Segurança-Cidadã-Eleicoes-Municipais-2016-16-08.pdf

E-Gestor Atenção Básica. Ministério da Saúde. Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/
Estratégias locais para redução da pobreza: construindo a cidadania. Fundação Getúlio
Vargas, 2003. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/
15749
Guia Metodológico para Indicadores: Orientações Básicas Aplicadas à Metodologia do
Plano Plurianual. Brasília, 2018.

Aprimoramento da democracia pela participatividade: a experiência do Orçamento
Participativo em Ribeirão Preto/SP. Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli. Dissertação de
mestrado apresentada na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 2017. Disponível em:
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/107/107131/tde-06022019-100338/pt-br.php

Informações Públicas do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses
(DIPR). Secretaria de Previdência/Governo Federal. Disponível em: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro.
Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/

Indicadores de programas: Guia Metodológico. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/Governo Federal. Brasília, 2010.

Audiência Pública sobre a Primeira Infância. Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
novembro de 2018.

Indicadores, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Marconi Fernandes de
Sousa. Curso ministrado pelo Enap (Escola Nacional de Administração Pública), 2013.
Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/

Audiência Pública sobre a Primeira Infância. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 2019.
Capacidade de Pagamento (CAPAG). Ministério da Fazenda/Governo Federal. Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/ capacidade-de-pagamento-capag
Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Inep/Ministério da Educação/Governo
Federal. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
Cidades e comunidades sustentáveis – indicadores para cidades inteligentes. Norma
Brasileira – ABNT NBR37122, 1ª edição 2020.
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ministério da Economia/Governo Federal. Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/
Comex Stat. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços/Governo Federal.
Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/
Desafios e oportunidades para concessão e parcerias público-privadas em infraestrutura na esfera federal – publicações Sistema Firjan, junho de 2016. Disponível em:
https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/desafios-e- oportunidades-para-concessao-e-parcerias-publico-privadas-em-infraestrutura- na-esfera-federal.htm
Dez passos para implementar um programa para a primeiríssima infância. Coleção
Primeiríssima Infância. Org. Eduardo Marino, Ely Harasawa, Gabriela Aratangy Pluciennik – 1 ed. São Paulo: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), 2014. Disponível
em:
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/dez-passos-para-implementar-umprograma-de-primeirissima-infancia-v/
Diagnóstico Ribeirão Preto sobre atendimento a população de rua. Instituto Limite/Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Setembro de 2019.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), análise dos microdados. Inep/Ministério da Educação/Governo Federal. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/
Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2010 a 2020. Prefeitura de Ribeirão Preto. Disponível
em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/transparencia/orcamento
Nova Classificação de Intensidade Tecnológica da OCDE e a Posição do Brasil. Paulo
César Morceiro. Publicado pela FIPE, 2019. Disponível em: https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif461-8-13.pdf
ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ipea (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada)/Governo Federal, 2018. Disponível em:
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180801 _ods_metas_nac_dos_obj_de_desenv_susten_propos_de_adequa.pdf
O índice de desenvolvimento da família (IDF). Ricardo Paes Barros, Mirela de Carvalho e
Samuel Franco. Rio de Janeiro, outubro de 2003. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4568
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) – 2020-2024. Prefeitura de Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/splan/pdf/200512-pdtic.pdf
Plano Nacional de Educação 2014 – 2024. Ministério da Educação, 2014. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIs
GMAMkW1/document/id/493812
Plano Municipal de Cultura – Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 2010 | 2020. Disponível em: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/legislacao-municipal/pesquisa/lei/32062
   Ribeirão
     Preto,
     2017.
Plano Municipal de Saúde: 2018-2021. Secretaria da Saúde de

Disponível
em:
ja/i16indplano.php

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/vigilancia/plane-

Plano Municipal de Educação de Ribeirão Preto: uma construção coletiva. Secretaria
Municipal de Educação, com base em audiências públicas e documento base do PME
2007, 2015.
Polícia estratégicas de prevenção ao suicídio. Fernanda Benquerer Costa. Associação
Brasileira de Estudos e Prevenção dos Suicídio, 2014. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cssf/arquivos-de-eventos/audiencia-publica-10-10-17/apresent
acao-fernanda-abeps
Portal QEdu. Fundação Lemann e Meritt. Disponível em: https://www.qedu.org.br/
Portal da Transparência Municipal. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Disponível em: https://transparencia.tce.sp.gov.br/
Pressionados por coronavírus, Estados e municípios gastam mais do que União com o
SUS. Portal O Estado de São Paulo, publicado em 5/4/2020. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pressionados-por-coronavirus-estados-e- municipios-gastam-mais-do-que-uniao-com-o-sus,70003260707
Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Estudo técnico. Emplasa, 2016. Disponível em:
http://emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Contents/Emplasa/Media/publicacoes/ RMRP_estudos_tecnicos.pdf
Relatórios Econômicos OCDE – Brasil. Fevereiro de 2018. Disponível em:
https://www.oecd.org/economy/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey- overview-Portuguese.pdf
Região Metropolitana de Ribeirão Preto – Estudo Técnico. Emplasa (Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano)/Governo do Estado de São Paulo, 2016. Disponível em:
http://emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Contents/Emplasa/Media/publicacoes/RMRP
_estudos_tecnicos.pdf
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Ministério da Economia/Governo Federal.
Disponível em: http://www.rais.gov.br/
Relatório Sobre o Bolsa Família e o Cadastro Único. Gerado pelo Ministério da Cidadania através do portal: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html
Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Governo Federal. Disponível em:
https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadcm

