Plano de governo do (PTC) PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PIRACICABA)
Nome: José Carlos Lopes de Souza
Partido trabalhistas cristão (PTC) isolado

Idade: 42 anos
Filiação: João Batista Lopez de Souza e Angelina de Fatima franco de Souza.

Naturalidade: Piracicaba.
Formação: radialista, conselheiro fiscal.
Profissão: empresário.
Experiência no poder público: voluntariado a voz da rua, através da manifestação a onde as
estabilidades são atingidas as necessidade básica da cidade e das famílias.
Nome, idade e profissão do vice – Renato Freitas Sampaio (61 anos) representante dos
SINTICOMPI- Sindicato Trabalhadores Construção Mobiliário de Piracicaba pintores.

Saúde
Vamos continuar com toda higienização em todos setores comércios empresa transporte
mercados, unidade de saúde, escola aí vai etc. vamos se livra das mascara devemos, sim,
voltar à normalidade. E ficar bem atento para entender para atender, as necessidades de
nossa saúde para voltamos a sorrir. Vamos trazer o pronto atendimento mãe ver todas as
possibilidades de ter uma saúde de qualidade seria e transparente junto com o conselho e
comissão de saúde.

Água semae
Vejo a água como bem maior para nossa sobrevivência! Vamos jogar as cartas na mesa e
discutir com a sociedade Piracicaba e deixar a transparência qual é o melhor caminho para
resolver um assunto delicado e preocupante! A onde a população tem que passar a conhecer
as verdades que estamos atravessados a onde não ouve investimento mais hoje pagamos o
preço por falta de visão com a sobrevivência ... Posso dizer temos que urgentemente trazer
solução pra não faltar agua nas torneiras de nossas famílias porque somos todos irmãos temos
que estar junto sendo ela pública ou privada (agua com qualidade para todos).

Esgoto
Vamos analisar todos os contratos e deixar transparente como a casa de vidro bem limpinha
estilo uma auditoria em todos os contratos assim vamos decidir com a equipe técnica, para
tirar todos os pontos de esgoto de nossos ribeirão e córregos e rios cobrando as cidades
vizinha que ainda lança seus esgoto na nossa agua e procurar fazer uma barragem no salto de
Piracicaba.

Transporte
Transporte com qualidade Fazer com que nossa sociedade venha ser respeitada de verdade a
onde possa ter transporte da altura do povo trabalhador que tanto sofre com os governantes
que não tem amor com a classe vamos ver as possibilidades de ter transporte livre nos
domingo para as famílias poder passear no paraíso das crianças.

Transito
Vamos buscar ligar a região do jupia com a Rodovia Hermínio Petrin, educação ao condutores
as multa de radares serão analisadas pra pagar em cesta básicas sendo a primeira segunda
outra cesta e vai passar por um centro de treinamento a onde vai passar aprender respeitar
os pedestre a terceira cheque vai pagar em dinheiro ver todos os pontos de semáforo de
pedestre seja prioridade via de área central de ônibus serão analisadas para um bom
desenvolvimento.

Vamos assumir o compromisso de expedir a secretaria de abastecimento valorizando com
total apoio ao produtores vamos
trabalhar para expansão de empregos e atrai os
investidores para todos os jovem tenha oportunidades de emprego À boa notícia e que
Piracicaba está entre as melhores para o negócios no pais e que temos bons indicadores
em questões social, de economia e de infraestrutura vamos criar bons ambientes para os
negócios da iniciativa privada a onde as áreas socioeconômico, saúde, educação, economia
finanças transporte e telecomunicações todos os indicadores importante para tomada de
decisões para o setor privado realizar seus investimento.

Em nosso plano de governo, são prioridades.
Para mim são todas importantes mais temos que ouvir a sociedade piracicabana para ver as
prioridades do pontos indicativos
Educação: compromisso com o futuro valorização dos professores nossos heróis que ensina
nossas crianças começando no ensino primário! E vamos fiscalizando a alimentação e
acompanhar a qualidade de ensino.
Saúde: ofertar serviços de qualidade, caminhar e acompanhar o sistema de saúde, assim como
fazia nosso saudoso Luciano guidotti foi um bom administrador ,ai sim vou entender pra
atender um povo cansado que não acredita mais.

Seguranças: restauração somos o povo
Habitação: leis federais direito de todos morando com dignidade
Esporte qualidade de vida
Transporte fim das lotações
Transito educacional
Serviços social tamo junto com as comunidades
Ouvir toda sociedade Piracicaba ligada ao esportes de ciclista e estimular mais prática dela

Cultura
Temos que valorizar a cultura! Se tiver as possibilidades de aumentar os recursos pode
acreditar que vamos sim com muito amor e carinho e agradecimento a todos envolvidos na
cultura.

Pretendendo melhorar a segurança na cidade
Com participação da sociedade piracicabana junto com o conseg
Há planos para a Praça José Bonifácio?
Sim temos um plano para cultura Piracicaba voltar as praça e estalar vários bebedouro de agua
gelada e filtrada para nossa sociedade Piracicaba.
Morador de rua
Ver as possibilidades de se fazer uma lei municipal e dar todo apoio com cuidados social.

Turismo
Estimulando o comercio e a gastronomia. E trazendo o teleférico chegando até o clube do lar
dos velhinhos a onde temos as três torres interligadas Joaquim Mário pollini o maio clube
universal de Piracicaba junto com o lar dos velhinhos e shopping Piracicaba espetacular para
o crescimento econômico.

