
PLANO DE GOVERNO - PAULO SOARES 2021 

 

EDUCAÇÃO  

 Ter um plano de carreira para professores; 

 Construir um C.A.P. (centro de aperfeiçoamento de professores); 

 Dar reajustes aos professores e profissionais da educação; 

 Garantia de transporte escolar digno e eficiente, com implantação de 

Cooperativa dos Motoristas de Vans e ônibus escolares, com linhas 

independentes; 

 Implantação de uma biblioteca digital municipal; 

 Projeto de intensificação de melhoria da educação básica; 

 Implantar cursos preparatórios, com intensificação para o Enem; 

 Implantar o programa informática nas escolas;  

 Ampliar o número de vagas para educação infantil; 

 Ouvidoria educacional; 

 Cursos técnicos em parcerias com empresas; 

 Maior fiscalização na licitação de merenda escolar.  

SAÚDE 

 Construção de UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com UTI, sala de 

gesso, pediatria, ortopedista, clinico geral e outros; 

 Divisão do setor de ambulâncias Payol e Bom Jesus para agilidade nas 

emergências; 

 Implantar especialidades Cardiologista, Endocrinologista, 

Oftalmologista; 



 Melhorar e ampliar atendimentos de Psicologia, Fisioterapia, e 

Fonoaudiologia; 

 Programa de capacitação contínua na atuação dos agentes de saúde e 

agentes de endemias; 

 Melhorar a Farmácia Municipal, com entrega de medicamentos em 

casa para pessoas impossibilitadas da retirada; 

 Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde já existentes 

que atualmente se encontram em mau estado de conservação e com 

serviços deficitários; 

 Promoção de campanhas itinerantes em todos os bairros voltados a 

exames oftalmológicos, diabetes, ginecológicos, urológicos e promover 

campanhas voltadas para o câncer do colo do útero e câncer de mama; 

 Criação do PAD (programa de atendimento domiciliar ao idoso); 

    Reduzir o tempo de espera das consultas médicas no ame, 

contratando mais profissionais da saúde e médicos especialistas; 

 Equipar a nova upa que construiremos para realização de exames e 

pequenas cirurgias. 

INFRAESTRUTURA  

 Realização de obras de pavimentação nos bairros laranjeiras, 

Porunduva, Sidarta, serra dos cristais, e recapear bairros do bom Jesus, 

Green Hills, Payol, vila nova, bandeirantes e Igavetá; 

 Reforma e ampliação do cemitério; 

 Colocar iluminação de Led em todos os bairros, vielas e estrada dos 

Romeiros; 

 Reforma e modernização da praça do encontro; 

 Pavimentar o acesso ao morro do Capuava; 



 Criação de uma feira noturna com varias atrações, gastronomia e 

variedades de hortifrúti; 

 Uma praça com muito entretenimento e espaço para as crianças; 

 Ter o site da prefeitura com transparência, prestações de contas, 

compras, licitações e outros. 

SEGURANÇA 

 Ampliação do efetivo da guarda – municipal; 

 Aquisição de mais veículos e motos para a guarda – municipal; 

 Construção de portais com guaritas de segurança em todas as rotas de 

fuga; 

 Instalação de câmeras de observação que enviarão imagens de toda a 

cidade em tempo real para a central da guarda municipal; 

 Parceria com a polícia militar para o aumento do efetivo de viaturas da 

PM; 

 Construir uma delegacia da mulher, equipada com App que terá um 

cadastro para chamado e atendimento imediato.  

CULTURA E TURISMO 

 Investir no turismo, buscando retorno financeiro para a Cidade e 

geração de empregos; 

 Fazer parceria com empresa de balões para passeios por todo espaço 

aéreo de Pirapora; 

 Buscar parceiro para o trenzinho com passeio local; 

 Buscar parcerias com empresas privadas, para exploração do turismo 

no Morro do Capuava; 



 Promover parcerias com as Forças Armadas e Forças Auxiliares para 

palestras e eventos comemorativos, incentivando as crianças e 

moradores da Cidade quanto à importância destas instituições; 

 Reforma e modernização da praça do encontro, praça da bíblia e 

demais praças da cidade; 

 Ampliar o Turismo religioso.  

ESPORTE  E LAZER 

 Investir em escolinhas de Futebol, Basquete, Vôlei, Tênis e demais 

esportes;  

 Construir uma área com piscinas para aulas de natação para 

crianças e jovens;  

 Implantar academias ao ar livre em todos os bairros; 

 Reforma das quadras que estão em condições precárias e construir 

uma casa para moradia de um zelador. 

OUTROS PLANOS  

 Campanha de castração de cães e gatos; 

 Criação de App com conexão de todos os serviços do município para 

acompanhamento de protocolos, exames, linhas, horários exatos 

dos ônibus intermunicipais e demais serviços do município; 

 Criação do projeto “Prefeito no seu bairro”, que acontecerá aos 

sábados; 

 Coleta seletiva, com separação de materiais recicláveis, com 

destinação correta;  

 

 


