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+São José

Nascido em berço paulistano, o
prefeito de São José, Felicio Ramuth
mora na cidade desde os seus 17 anos.
Filiado ao PSDB desde os seus 24
anos, ele foi eleito em 2016 no primeiro turno, com 219,5 mil votos.
Antes de encarar a gestão municipal, atuou nos bastidores do governo
como presidente da Urbam (Urbanizadora Municipal), foi Secretário de
Transportes e Assessor de Planejamento e Comunicação nos governos
de Emanuel Fernandes e Eduardo
Cury, ambos também prefeitos eleitos pelo PSDB.
Na entrevista a seguir, três pertinentes questões. As respostas revelam
planos que prometem mudar a cidade
como a conhecemos hoje. Confira!

vamos investir R$ 1,3 bilhões para
melhorar ainda mais o atendimento.
Todas as nossas obras que estão em
andamento como a Via Cambuí, Arco
da Inovação-Ponte Estaiada, Arena
Esportiva, reforma do Teatrão, construção de creches e escolas têm dinheiro em caixa para serem concluídas.
Fazer do jeito certo, com respeito
ao dinheiro público, esse é o desafio
que enfrentamos no dia a dia na nossa gestão.

1 - Quando você pensa no futuro de
São José, há alguma cidade-modelo
que te inspira?

Ramuth: Nossa equipe tem trabalhado intensamente para cumprir
com nossos compromissos de campanha. É gratificante ver o reconhecimento nas ruas e nos indicadores que
são acompanhados pela imprensa,
onde já alcançamos 93% dos compromissos cumpridos ou em andamento, isto com apenas dois anos e
meio de gestão.
Recentemente lançamos o projeto
Linha Verde, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, que vai
transformar o desenvolvimento de
São José nos próximos anos, interligando as regiões sul e leste.
O projeto tem como base o desenvolvimento urbano e centralidades,
transporte rápido de massa, sustentabilidade, anel viário leste e habitação de interesse social.
Sabemos que temos muito para fazer e continuaremos acordando cedo,
dormindo tarde e arregaçando as
mangas para oferecer melhores serviços aos moradores de São José.
A cidade dos nossos sonhos precisa
ser construída com o esforço de todos: Executivo, Legislativo, Judiciário
e principalmente você, que mora na
cidade e ama São José.

Felício Ramuth: A cidade que me
inspira procura ser acolhedora, inclusiva, planeja seu desenvolvimento
com sustentabilidade e respeito ao
meio ambiente, oferecendo oportunidade para todos. Também procura ser
moderna e conectada, onde as pessoas tem orgulho de viver.
A cidade que me inspira é São José
que, em relação a outras cidades do
mundo, tenho certeza que é um dos
melhores lugares para se viver.
2 - Quais são os seus desafios hoje
na gestão municipal?
Ramuth: Os principais desafios cobrados pela população do gestor público são melhorias na Saúde, Educação e Transporte. Quando assumimos,
a Prefeitura tinha dívidas com fornecedores e falta de credibilidade porque não pagava em dia. Conseguimos
negociar, pagar os atrasados e fazer
com que a cidade retomasse o seu desenvolvimento.
Nesse ano, só em Saúde e Educação

3 - Faz um balanço: quais os principais pontos que realmente representaram uma evolução neste último ano e, certamente, serão
determinantes para o nosso futuro?

