PROPOSTA DE GOVERNO
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PAULÍNIA

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO
Objetivos Centrais do Governo
 Gestão Pública: Governar com diálogo, transparência e controle social
 Combate a corrupção e rigoroso controle das contas públicas
 Governar para oferecer qualidade de vida às pessoas
 Gestão de segurança cidadã
 Implantar políticas sociais
 Fortalecer a educação
 Fortalecer e fomentar a cultura
 Fortalecer a economia com desenvolvimento sustentável
 Gestão da infraestrutura urbana e meio ambiente
 Otimizar a estrutura administrativa com foco no planejamento

2.2.

Princípios de Atuação do Governo

 Gestão com seriedade e responsabilidade












Organização e Planejamento
Diálogo e Transparência
Ação e Atitude
Confiança e Respeito
Credibilidade
Trabalho em Equipe

GESTÃO DE CURTO PRAZO PARA A CIDADE
Esta Proposta de Governo considera um posicionamento para Paulínia a curto
prazo. Um governo focado na gestão pública eficiente e eficaz. Queremos uma
cidade livre de corrupção, com melhor qualidade de vida para sua gente,

acolhendo

e

atendendo

as

pessoas

em

situação

de

vulnerabilidade,

principalmente crianças, mulheres e idosos. No campo da saúde, queremos uma
cidade que possua um sistema de excelência, eficaz e eficiente, que promova
hábitos e costumes mais saudáveis para a população. Com uma visão voltada
para o setor primário, idosos, homens, mulheres, crianças e jovens, levando
saúde, educação, cultura, infraestrutura e fomentando o desenvolvimento
sustentável, como fonte de geração de renda.
PROPOSTAS DE GOVERNO
GESTÃO PUBLICA: GOVERNAR COM DIÁLOGO, TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE SOCIAL
 Valorizar os servidores, respeitando seus direitos e proporcionando boas
condições de trabalho.
 Ofertar qualificação permanente aos servidores de carreira.
 Promover a participação dos servidores e técnicos na implantação das políticas
de governo.
 Incentivar a Ouvidoria Municipal.
 Fortalecer o Desenvolvimento Econômico, Cultural e Social, através de
conselhos e Câmaras Temáticas, como espaços de participação nas decisões
do governo e buscando o cumprimento de sua função de controle social.
 Estudos com a participação de profissionais técnicos para remodelação do
Plano Diretor da cidade com abordagem urbanístico ambiental e ações
estratégicas para integração da população com a infraestrutura e equipamentos
urbanos.
 Zelar pelo cumprimento da lei que determina que a prestação de contas do
governo seja amplamente publicizada, com cumprimento dos prazos
estabelecidos.
 Dar transparência às contas públicas, através do Portal de Transparência com
facilitação do acesso.
 Garantir a presença constante do prefeito e do vice-prefeito junto à população.
COMBATE A CORRUPÇÃO E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS E
RESPONSABILIDADE FISCAL
 Respeitar e ter disciplina na execução da Lei Orçamentária.

 Realizar uma gestão planejada, com rigoroso acompanhamento das metas
estabelecidas.
 Recuperar o respeito e credibilidade junto aos fornecedores.
 Gerir com responsabilidade e transparência o Fundo Previdenciário dos
Servidores.
 Otimizar os recursos vinculados da merenda e transporte escolar.
GOVERNAR PARA OFERECER QUALIDADE DE VIDA ÀS PESSOAS
 Gestão efetiva da distribuição de medicamento.
 Modernizar e integrar os sistemas de atendimento das UBSs.
 Dar agilidade na marcação de exames e implantar a central de agendamento.
 Ter qualidade e respeito no transporte de pacientes.
 Buscar recursos para manutenção de UBSs .
 Desenvolver os Programas: Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher,
Primeira Infância Melhor e Programa Saúde da Mulher e do Homem, programas
DSTs.
 Melhorar programas como de atendimento domiciliar de pacientes.
 Ampliar as Equipes de Saúde da Família.
 Ampliar o acesso à exames preventivos.
 Realizar mutirões de saúde.
 Ofertar um serviço de atendimento referenciado para o Hospital Municipal de
Paulínia “Vereador Antonio Navarro”, revitalizando o centro de tratamento
oncológico.
 Fortalecer a atuação dos CRAS e do CREAS.
 Implantar academias de saúde ao ar livre.
 Melhorar e ampliar
especialidades.

o

Centro

Odontológico,

Oftalmológico

e

demais

GESTÃO DE SEGURANÇA CIDADÃ
 Aumentar o efetivo da GMP e otimizar os equipamentos.
 Promover campanhas municipais de segurança no trânsito, visando transformar

a cidade em modelo nacional de trânsito seguro.
 Implantar sistemas de monitoramento em toda cidade.
 Implantar o “Voluntário GMP na Escola”. Os voluntários seriam integrantes das
comunidades que, formados pela GMP, auxiliariam as crianças das escolas
públicas na travessia de ruas nos horários de entrada e saída da escola.
 Ampliar as rondas escolares e patrimoniais.
 Aperfeiçoar e operacionalizar a integração entre GMP, PM e Polícia Civil, o
sistema de monitoramento e estatística de ocorrências por região, como forma
de desenvolvimento de práticas preventivas.


FORTALECER A EDUCAÇÃO
 Fortalecer a atuação das escolas infantis.
 Implementar escolas de ensino fundamental séries iniciais em período integral.
 Implementar a Escola Técnica de Paulínia em parceria com o Sistema S.
 Melhorar a merenda escolar com qualidade nutricional e variedade de
alimentos.
 Adquirir produtos da agricultura familiar e dos produtores locais para a merenda
escolar, conforme determina a legislação.
 Garantir o fornecimento de uniformes e materiais escolares, assegurando sua
qualidade e prazos de entrega.
 Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal.
 Desenvolver ações para redução da evasão escolar.
 Realizar a formação e aperfeiçoamento permanente dos professores.
 Valorizar os servidores da educação, respeitando seus direitos.
IMPLANTAR POLÍTICAS SOCIAIS 
 Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no
mercado de trabalho público e privadas.
 Potencializar a busca por alternativas para a capacitação e profissionalização
dos jovens e adolescente em Medida sócio-educativa.
 Intensificar o trabalho entre secretarias para o atendimento aos dependentes
químicos, dando oportunidade de tratamento, qualificação e inclusão no
mercado de trabalho.

FORTALECER E FOMENTAR O TURISMO, EVENTOS E CULTURA 
 Estimular a realização de eventos desportivos, culturais e artísticos com grande
potencial de atração e interesse do grande público, como o Festival de Cinema
de Paulínia, o Rodeio de Paulínia, e incluí-los no calendário turístico e de
eventos da cidade.
 Aperfeiçoar a divulgação do calendário de eventos da cidade.
 Estimular a formação de missões empresariais, visando o treinamento e o
intercâmbio profissional para empresários do setor hoteleiro, restaurantes e
bares.
 Garantir a preservação dos conjuntos arquitetónicos históricos.
 Fomentar a cultura readequando a Lei de Incentivo Fiscal para os projetos
culturais de todas as esferas em prol dos artistas de Paulínia.
 Promover programas, projetos e ações que estimulem o desenvolvimento de
novos parques tecnológicos, incubadoras, polo de audiovisual e mídias
interativas, entre outras atividades que contribuam para a sustentabilidade da
cadeia produtiva da cultura.

FORTALECER A ECONOMIA COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários,
aperfeiçoar e valorizar as cooperativas.
 Planejar ações estratégicas que promovam a transferência de tecnologias
sustentáveis para o desenvolvimento do município.
 Fomentar a geração de empregos através de políticas e incentivos estratégicos
à setores da economia.
 Estimular a criação, formalização e a competitividade de micro e pequenas
empresas estabelecidas na cidade, com a adequada aplicação das Leis de
Incentivos Fiscais.
 Revitalização das feiras-livres.
 Assegurar a preservação ambiental em todas as dimensões.
 Fortalecer parcerias com universidades, centros tecnológicos, escolas técnicas e
profissionalizantes

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E MEIO AMBIENTE

 Viabilizar a adequação de acesso e inversão da mão de direção do viaduto
sobre a Rodovia “Prof. Zeferino Vaz” altura do km 129.
 Implantar a Cidade Digital, com Rede de Fibra Óptica, câmeras de segurança e
Internet banda larga comunitária.
 Término das obras iniciadas e a continuidade dos projetos em andamento.
 Revitalização de praças, parques e jardins.
 Estudar a viabilização de reabertura do Parque Ecológico “Armando Muller” e do
“Mini Pantanal”.
 Realizar estudos de viabilidade para desassoreamento do Rio Atibaia região do
Mini Pantanal.
 Atuar permanentemente na área da educação ambiental.
 Criar programa de coleta seletiva.
 Realizar gestões da verificação da qualidade do ar
CETESB.

no Município junto a

 Reavaliar a estruturação de uma companhia municipal de abastecimento de
água e tratamento de esgoto própria do município de Paulínia.

OTIMIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA COM FOCO NO PLANEJAMENTO
 Realizar o Planejamento Estratégico da Administração Municipal.
 Realizar a avaliação e aprimoramento da estrutura administrativa existente.
 Viabilizar área técnica especializada na elaboração de projetos para a captação
de recursos estaduais e federais.
 Modernizar a administração municipal utilizando os recursos de Tecnologia da
Informação e comunicação e adotando técnicas modernas de gestão,
compatíveis com o conceito de Governo Eletrônico.

