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Em cumprimento ao disposto na legislação eleitoral, apresentamos de forma resumida 
o PLANO DE GOVERNO: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Melhorar os critérios de governança pública tornando as ações de governo 
mais transparentes e sujeitos a avaliação popular de maneira a estabelecer no 
processo contínuo de aprimoramento desses serviços. 

SAÚDE  

 Melhorar o nível de resolutividade com mais médicos nos postos de Atenção 
Básica de modo a desafogar o Pronto Socorro e o Hospital; 

 Retomar a produção de medicamentos na Farmácia Municipal com produção 
de remédios que atualmente não sejam fornecidos pelo governo estadual e 
federal; 

 Concluir as instalações do Hospital e concluir os entendimentos com o 
Governo Estadual e Federal para instalação do centro oncológico; 

TRÂNSITO 

 Adotar técnicas e ferramentas de engenharia tráfego para aumentar a fluidez 
do trânsito no centro velho e expandido do munícipio; 

 Implantar alguns dispositivos de melhoria de fluidez nos pontos mais críticos e 
implantação de semáforos inteligentes em cruzamentos críticos; 

 Instalar a zona azul para permitir o uso das vagas de estacionamento de forma 
mais rotativa. 

MEIO AMBIENTE 

ATERRO SANITÁRIO: 

 Definir tecnicamente local para construção do aterro sanitário; 

 Contratar projeto técnico; 

 Iniciar a disposição dos resíduos no final da gestão. 

COLETA SELETIVA: 

 Aumentar gradativamente a área de coleta até que atinja 60/70% da malha 
urbana. Auxiliar a Cooperativa com espaços e mecanizações que permitam 
atingir esse volume. 



GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 Realizar ações continuas, permanentes e estruturais para atração de empresas 
e industriasjunto aos órgãos de governo e de classe e também junto as 
empresas e agencias especializadas que cuidam do assunto, inclusive 
instituições financeiras. 

 Implantação do Ecoturismo e do Turismo rural em bases técnicas e auto 
sustentáveis. 

EDUCAÇÃO 

 Expansão do ensino em tempo integral; 

 Trazer para o município a Escola Militar; 

 Aumento do número de cursos na Fatec; 

 Aumento do número de cursos profissionalizantes da ETEC e IFSP; 

 Parcerias com o Governo estadual e federal para expansão da rede de escolas 
e creches; 

 Fazer a inclusão das Auxiliares de Educação no Magistério, conforme decisão 
do STF. 

 Criação de núcleos de esporte para jovens e crianças na periferia utilizando a 
rede de quadras esportivas construídas nas escolas, utilizando lideranças 
populares nessa área; 

 Implantação de ciclovias em corredores de tráfego de modo a aumentar o uso 
de bicicletas para recreação e como meio de transporte; 

 Criação de espaços públicos alternativos para a realização de projetos 
culturais; 

 Revalorização dos Centros de Convivências; 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Revalorização e melhorias da Gestão da Guarda Civil Municipal. 

 

COLIGAÇÃO .................................................................................................................. 

COM BARBARÁ PREFEITO E ...........................................................VICE PREFEITO. 

 

Itapetininga, 16 de setembro de 2020. 

 

 

 

RICARDO BARBARÁ DA COSTA LIMA                ...................................................... 

Candidato a Prefeito                                                   Candidato a Vice Prefeito 

 

 

 



 




