PLANO DE GOVERNO MIGUEL BOMBEIRO
- ELEIÇÃO 2020
Prezada cidadã. Prezado cidadão de Mogi das Cruzes:
Este é Plano de Governo de Miguel Bombeiro (Nelson Pedro
Miguel), candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, pelo PROS –
Partido Republicano da Ordem Social, Vice - Tenente Castro
(João Castro de Souza).
*Cursos profissionalizantes e oportunidades aos jovens,
principalmente das periferias.
*Ampliação das escolas integrais.
*Estender o horário das creches de acordo com estudo e
demanda.
*Ampliação do número de creches, com mais vagas para atender
todas as crianças do bairro.
*Guarda municipal nas escolas no horário de funcionamento e
monitoramente em todo quarteirão das escolas.
*Requisitar junto ao governo federal a construção de uma
Universidade federal para atender o alto-tiete.
*Aumento do número de postos de saúde 24h principalmente
nos bairros distantes.
*Nos bairros que não há postos de saúde, estudaremos a
possibilidade de construção de novas unidades para atender
cada bairro em si.
*Diminuir o tempo de espera nos hospitais e postos de saúde.
*Criar convênios com clínicas particulares para exames de
caráter emergencial.
*Agilizar exames, com prazo determinado pelos médicos. Se não
houver vaga na rede pública de saúde, a realização será com
parceria de convênio com a rede privada dentro do prazo
determinado pelo médico.
*Unidade móvel de saúde para atender os bairros das periferias.

*Todo mogiano já cadastrado no sistema receberá em casa ou na
unidade de saúde, mais próxima, seu cartão.
*Dar apoio ao terceiro setor na prevenção e tratamento aos
dependentes químicos.
*Jornada de trabalho de 30hs semanais para o profissional da
saúde.
*Dar continuidade e acelerar as obras de infraestrutura já
iniciadas.
*Estudar implantação de usina de asfalto para melhorar a
pavimentação nos bairros, centros e estradas vicinais na área
rural.
*Implantar projeto de tratamento de resíduos sólidos.
*Estudar a construção de estacionamento vertical na área
central, em parceria com a iniciativa privada.
*Fiscalizar e melhorar o transporte público nos bairros
periféricos, com a possibilidade de aumento na frota de ônibus.
*Passe-livre para maiores de 60 anos.
*Liberação de passe escolar para todos estudantes de cursos
livres e profissionalizantes.
*Melhorar a acessibilidade na cidade e nos transportes coletivos.
*Rever o aumento do IPTU.
*Apoiar e incentivar a agricultura familiar.
*Criação do bombeiro civil ambiental.
*Combater as queimadas e preservar o meio ambiente.
*Trazer empresas com o compromisso de preservar o meio
ambiente e geração de emprego.
*Aumentar o efetivo da guarda municipal com ronda 24h
(patrulha rural).
*Sistema de atendimento móvel da prefeitura nas periferias.
*Revisar o plano de carreira do funcionalismo público municipal.
*Combater a corrupção sistêmica na cidade.
*Apoio as pequenas empresas e microempreendedores

*Programa empresário cidadão.
*Valorizar o artista mogiano em parceria com a iniciativa
privada.
*Criação de eventos culturais nas praças.

