PLANO DE GOVERNO
JOSUÉ RAMOS – 2020
1 – TARIFA ZERO
Continuidade do Programa “Tarifa Zero” com expansão de novos horários e
novas linhas, monitoramento da frota, novos pontos de ônibus e com ônibus mais
novos e aplicativo para que os usuários identifiquem o horário que o ônibus
passará nos pontos.
2 – PAVIMENTAÇÃO E MOBILIDADE URBANA
Continuidade do Programa “Aqui tem mais asfalto”, com a conclusão de
pavimentação e recapeamento em diversos bairros.
3 – SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO
Acompanhar junto à SABESP a implantação e canalização das redes de águas e
esgotos, e construção das estações elevatórias visando em especial a conclusão
do tratamento do esgoto da nossa cidade.
4 – Construção do novo Paço Municipal visando melhorar o atendimento e
eficiência e desburocratização dos serviços administrativos.
5 – Universidade pública gratuita e cursos técnicos profissionalizantes visando
qualificação da nossa população preparando para o mercado de trabalho.
6 – Construção de parques, praças e jardins, aproveitamento dos espaços
públicos, levando opção de lazer nos bairros.

7 – Construção da nova Policlínica, facilitando a vida da população, que poderá
realizar no mesmo local, consultas e exames médicos.
8 – Revitalização dos campos de futebol, com vestiário e zeladoria nos bairros
São Judas, Matão, Tijuco Preto e Parque do Agreste, e construção de novas
quadras com grama sintética.
9 – Buscar parceria com a Iniciativa Privada para construção do primeiro hospital
da nossa cidade, que atenderá SUS, privado e convênio.
10 – NOVAS AMBULÂNCIAS
Ampliação da frota de ambulâncias, em especial o serviço de urgência e
emergência (SAMU) e veículos para serviços ambulatoriais.
11 – CASAS POPULARES
Construção das primeiras 100 casas populares, levando mais dignidade às
famílias que tanto precisam de um teto.
12 – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ampliar a regularização fundiária em diversos bairros, levando segurança
jurídica e valorização dos imóveis.
13 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Intensificar as atividades de convívio do grupo da melhor idade;
- Realizar cursos rápidos para auxiliar na formação profissional de pessoas,
buscando aumentar a renda nas famílias;

- Auxiliar na manutenção das famílias em situação de vulnerabilidade, com a
doação de cestas básicas e inclusão em programas de formação e capacitação
profissional.
14 – Construção de novas UBS e reforma e ampliação das UBS do Jd.
Margarida, São Lucas, Portão Vermelho e Bela Vista.
15 – Criação da 1ª UBS Pet de Vargem Grande Paulista, a ser implantada no
bairro São Judas.
16 – Ampliação do atendimento da UBS do Tijuco Preto para funcionar 24 horas,
atendendo a população do Tijuco Preto, Pq. do Agreste, Residencial Emerson,
Marco Polo e região.
17 – Valorização do funcionalismo público, com a implantação do Plano de
Carreira e reestruturação de cargos e salários.
18 – Implantação de novo sistema viário, com novas alças de acesso e
pavimentação das estradas vicinais em parceria com o Estado.
19 – Geração de emprego e renda com incentivos fiscais para implantação e
instalação de novos Pqs. Industriais no Município.
20 – Incentivos e refis para o comércio e indústrias, visando a retomada da
economia pós pandemia.

21 – Firmar parcerias público-privadas, visando a implantação de usina de
energia com a utilização de resíduos domésticos (tarifa zero da energia para
famílias de baixa renda).
22 – Valorização do magistério, reforma e ampliação das escolas, construção de
novas unidades escolares, entrega anual de uniforme e material escolar aos
alunos da rede municipal de ensino.

