
PROPOSTAS DEFENDIDAS PELO CANDIDATO AO CARGO ELETIVO DE

PREFEITO NA CIIDADE DE ARUJÁ.

Em cumprimento ao estabelecido no inciso IX, § 1o do artigo 1 I da Lei 9.504 de 30 de setembro

de 1997, segue as propostas defendidas pelo candidato ao cargo eletivo de prefeito na cidade

de Arujá senhor Edvaldo de Oliveira Paula. A proposta contem itens que podem ser suprimidos,

acrescidos ou modificados, diante de discussões sobre o que será cabível para o momento.

1. Saúde:

- Modernização e viabilidade para passarmos de P.A (Pronto Atendirnento) para p.S

(Pronto Socorro);

- Centro de Sairde do Homem com consultas em horário das 18:00 as 22:OO (UBS

especifica para a saúde do homem);

- Pronto Socorro Infantil;

- Yalorização da medicina preventiva e familiar;

- Ampliar o atendimento de especialidades no centro de saúde;

- Pronto Atendimento para atender a região do .Tardim Emília, Primavera e adjacentes

2. Educação:

- Expansão do número de vagas em creches;

- Garantia de vagas nas creches em período integral obedecendo critérios a serem

estabelecidos;

- Ampliação e modernizaçáo das unidades escolares municipal visando maior conforto

e segurança;

- Convênios com escolas particulares do município clue oÍêreçam cursos de qualificação

profissional;

- Escola em período integral envolvendo conteúdo curricular básico e outras atividades

como refbrço escolar. ensino profissionalizante, esporte e cultura, obedecendo critérios

a serem estabelecidos;

3. Cultura e turismo

- Novas unidades da Escola Livre de Música pelos bairros do município;

- Fomentar o turismo na cidade. com destaque ao turismo ecológico;

- Virada cultural nos bairros com artistas locais:
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9. Obras

- Sanear os córregos do município;

- Realização de obras de pavimentação nos bairros do município;

- Substituição asfáltica com regras mais rígidas para empresas utilizam o subsolo com

atividades que perfuram as ruas;

- Padronização das calçadas

-Implantação do sistema de energia solar na iluminação pública;

- Reabertura dos acessos fechados nos bairros Jordanopolis e Nova Arujá;
- Abertura de novas ruas que visem ajudar na mobilidade urbana;

- Abertura de via que liga bairro fbntes com a região do tratamento de esgoto da Sabesp.

10. Serwiços Públicos

- Maior atenção e organização das vias em áreas rurais com padronizaçáo das calçadas

nos locais que são itinerário de transporte público;

- Limpeza urbana eftcaz e desenvolvimento da cultura de reciclagem;

- Adequação das vias para fluidez do transito no centro da cidade modernizando o
sistema de engenharia de traÍbgo;

11. Segurança Pública

- Manter a atuação de fortalecimento da guarda municipal com aumento do eÍêtivo e

novo concurso público com edital rigoroso a seleção;

PAvalao de Oliveira Paula

(Castelo Alemão)
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