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1- Apresentação 

Como candidato a Prefeito Municipal de Paulínia, escolhido por meio de um processo 
democrático de prévias do PSDB, construímos uma coligação de partidos políticos em torno de 
nossa candidatura, que tem nesta base programática uma convergência de objetivos comuns de 
interesse do povo paulinense e que formam as diretrizes básicas deste Programa de Governo. 

Este programa é o ponto de partida de um processo dinâmico, democrático e aberto, que 
desejamos debater com a sociedade e aprimorar, para que eu, sendo eleito Prefeito Municipal 
de Paulínia, possa torná-lo a principal referência para a elaboração de plano e leis 
orçamentárias. 

Em razão de tratar-se de eleição suplementar, cujo tempo de governo será de aproximadamente 
14 meses, apresentamos o plano de governo para o período em questão.  

A demanda por serviços públicos cresce exponencialmente nas sociedades modernas, e em 
Paulínia não é diferente. Aqui, temos hoje em dia um exemplo de sociedade criativa e 
trabalhadora, de uma economia dinâmica e diversificada. No entanto, a cada dia cresce a 
população, cresce a urbanização desenfreada, crescem as exigências da sociedade por melhores 
serviços de saúde, educação, mobilidade urbana, saneamento, segurança pública, atividades 
culturais, esportivas, proteção ao meio ambiente, entre outras. Sabemos que ainda temos muito 
para fazer, pois queremos que Paulínia seja cada vez mais um lugar melhor para se viver. Nosso 
compromisso é com o futuro do cidadão e cidadã paulinense, seja ele de qualquer grupo de 
idade, raça, gênero, classe social, ou região.  

 

2- Princípios e compromissos 

Paulínia é uma cidade jovem e promissora, com enorme potencial de crescimento e 
desenvolvimento, tem em sua base econômica a indústria, e se tornou um polo petroquímico, 
um ótimo lugar para construir o seu futuro, um excelente lugar para se viver. 

A construção de uma nova Paulínia é a idealização de um projeto que queremos compartilhar e 
convidamos você para participar desse ideal. 

Queremos não apenas cuidar e melhorar o lugar onde vivemos, mas fazer algo novo, algo 
melhor. 

Nossos princípios são em favor da família, com respeito, honestidade, trabalho e transparência.  

Nossos compromissos são com as pessoas, por isso quero promover uma gestão transparente 
e comprometida com a excelência. 

 

 

 

 

 



3- Plano de Governo 

O Plano de Governo elenca as 11 (onze) principais diretrizes para a cidade que queremos. São 
11 (onze) eixos a serem trabalhados para uma Paulínia melhor.  

Apresentamos aqui propostas coerentes e exequíveis para os próximos 14 meses, mas sem 
deixar de planejar ações de médio e longo prazo, afinal, a gestão das cidades deve ser 
democrática, sustentável e socialmente justa. A partir deste plano, Paulínia poderá desenvolver 
políticas públicas no âmbito social, econômico, cultural, urbanístico e ambiental, com enfoque 
para o planejamento, valorizando a participação e inclusão social.  

As propostas aqui apresentadas foram debatidas e elaboradas por técnicos de cada área, com o 
auxílio de profissionais e lideranças dos setores envolvidos e com a colaboração e visão realista 
de servidores públicos municipal.  

O objetivo é convergir as propostas de todos aqueles envolvidos, direta ou indiretamente, com 
estas ações, sejam gestores (as), empresários (as), trabalhadores (as), lideranças sociais e 
comunitárias, acadêmicos (as), e que se preocupam com o futuro de Paulínia. Devido ao exíguo 
prazo entre a realização das convenções partidárias e a realização das eleições extemporâneas, 
este Plano de Governo poderá sofrer adequações e revisões. Não se pretende aqui apresentar 
soluções imediatistas, mas sim ações práticas que possibilitem nos próximos 14 meses, realizar 
políticas públicas eficientes, desburocratizadas e abrangentes. 

 

3.1- Saúde 

A saúde pública é um dos mais importantes temas no âmbito de governo, representando uma 
das minhas prioridades, como candidato a Prefeito do Munícipio de Paulínia. 

• Reparar e revitalizar os prédios das unidades de saúde, readequando-os, quando 
necessário, de acordo com as normas de acessibilidade. 

• Garantir a adequada manutenção periódica dos prédios das unidades de saúde, bem 
como dos seus móveis e equipamentos, realizando melhorias quando necessárias.  

• Fortalecer a atenção básica em saúde melhorando o atendimento nas unidades básicas 
de saúde, através de investimentos direcionados a este nível de atenção à saúde; 

• Implantar o Programa de Saúde da Família (PSF), estruturando-o de forma a propiciar 
atendimento contínuo nas especialidades básicas, humanizando as práticas de saúde 
através do estabelecimento de vínculos entre os profissionais de saúde e a população. 

• Ampliar, conforme a demanda, o horário de atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde. 

• Promover estudos e elaboração de projeto de informatização do Sistema de Saúde 
municipal, procedendo as necessárias adaptações e aquisição de equipamentos para 
agilizar e garantir a qualidade de atendimento ao usuário, integralizando digitalmente 
as unidades de atendimento à saúde. 

• Promover estudos e elaboração de projeto para informalização dos controles de estoques 
de materiais e insumos do Centro de Distribuição, Hospital, Farmácias, entre outros, 
possibilitando maior controle e embasamento para realização de licitações nas 



quantidades e prazos adequados, para manter sempre os estoques em níveis adequados, 
de forma a não faltarem insumos, principalmente medicamentos para a população. 

• Promover estudos para construção de novas unidades básicas de saúde nos bairros não 
contemplados.  

• Reestruturar o Hospital Municipal de Paulínia, utilizando melhor os espaços disponíveis 
e garantindo a melhoria de acesso aos serviços de atenção em saúde oferecidos. 

• Realizar levantamento da condição de móveis e equipamentos das unidades de saúde e 
do Hospital Municipal, reformando aqueles que necessitarem ou substituindo os que 
não tiverem mais condições de uso.  

• Melhorar o atendimento do pronto socorro municipal através da melhoria na 
padronização dos processos de atendimento, sistema informação constante e atualizada 
aos usuários sobre o tempo previsto de atendimento e de resultado de exames; 
disponibilizando atendimento humanizado aos pacientes, e garantindo atendimento 
adequado considerando o histórico de atendimento junto às unidades básicas de saúde.  

• Criar um programa de ouvidoria dentro do Hospital Municipal, ferramenta de 
humanização, que dá voz aos usuários de forma imediata, possibilitando, assim,  
conhecer a percepção dos pacientes sobre o atendimento, oportunizando o 
reconhecimento das boas práticas e bons profissionais, bem como, possibilitando de 
forma rápida, a correção e/ou adaptação de processos de forma instantânea, ajudando 
na melhoria do atendimento e na otimização contínua de parâmetros.  

• Criar um programa de análise de dados das ouvidorias, investigando os pontos que são 
alvos de reclamações e corrigindo-os, de forma a direcionar de forma mais adequada e  
efetiva as ações de otimização que resultarão no melhor emprego de recursos.   

• Promover estudos e projetos para o aprimoramento do atendimento da maternidade e 
criação de UTI Neonatal. 

• Ampliar o serviço de atendimento odontológico à população paulinense. 

• Remodelar o atendimento ao idoso, implantando um Programa de Saúde Especial para 
os Idosos e reestruturando o atendimento no Centro de Geriatria, garantindo a 
humanização da assistência e oferta de serviços adequados a cada usuário. 

• Oferecer programa de qualificação contínua para os profissionais da saúde, garantindo 
a qualidade do atendimento aos usuários. 

• Criação de programa para integrar as especialidades e realização de exames. 
• Realizar um estudo para implantar o programa “Comboio da Saúde”, com unidade 

móvel para atendimentos, odontológicos, pediátricos, oncológicos, clínica geral, 
ginecológicos, entre outros. 

• Criação de Capela Ecumênica no HMP, para que as pessoas de diversas religiões se 
sintam confortadas, sempre respeitando suas convicções religiosas, proporcionando 
apoio espiritual e emocional e zelando pela humanização do ambiente hospitalar. 

• Realizar um estudo para implantação do programa “Saúde Bucal” em todas as escolas 
municipais. 



• Realizar mutirões regulares de cirurgias marcadas, reduzindo o tempo de espera. 

• Realizar estudos para aprimoramento do programa de transportes da saúde, com vistas 
a ampliar o serviço de Central de Ambulâncias “Leva e Traz”, atendendo com presteza 
a população paulinense, e regularizar e aprimorar o transporte dos nossos munícipes 
para atendimentos fora de Paulínia, tais como atendimento renal, e outros.  

• Fortalecer as ações de prevenção de doenças como “saúde da mulher” e “saúde do 
homem”. 

• Realizar mutirões de consulta em especialidades onde houver demanda reprimida, 
incluindo atendimento para exames de doenças da visão. 

• Fortalecer e apoiar o Conselho Municipal de Saúde. 

• Em parceria com a União e Estado, realizar a divulgação e apoio de Programas de 
Vacinação. 

• Realizar um programa de prevenção do Tabagismo, Drogas e prevenção da AIDS e 
outras doenças, com palestras em escolas municipais. 

 

3.2- Educação 

Temos a convicção de que o desenvolvimento sustentável só se efetiva mediante a oferta de 
uma educação de qualidade, num esforço colaborativo envolvendo a cidade, a família e a 
sociedade. 

• Realizar um estudo sobre o papel da União e do Estado na educação do município, 
incluindo as fontes de financiamento da educação. 

• Reparar e revitalizar os prédios escolares que necessitam de intervenção, modernizando 
as estruturas e, quando necessário, readequando-as, de acordo com as normas de 
acessibilidade. 

• Garantir a adequada manutenção periódica dos prédios escolares, bem como a dos seus 
móveis e equipamentos, realizando melhorias quando necessárias.  

• Realizar tratativas com o Governo do Estado para trazer ETEC´s e FATEC´s para 
Paulínia, com cursos específicos para o setor industrial, ampliando a oferta tanto no 
nível médio quanto superior. 

• Realizar tratativas com o SENAC e o SENAI para a implantação de unidades no 
município. 

• Criar um projeto de informatização da rede municipal de ensino, realizando estudos para 
identificar as necessidades das unidades, para proceder as adaptações de espaços, 
laboratórios, com vistas à meta final de disponibilizar informações on-line para os pais. 

• Realizar estudos e projetos para construção de unidades escolares nas regiões que ainda 
não são atendidas em seus territórios, garantindo que os alunos estudem nas 
proximidades de suas residências. 

• Manter e aperfeiçoar o programa de bolsa de estudos. 
• Criar um programa de acompanhamento vocacional dos alunos para identificar as 

aptidões e incentivar profissionalmente os jovens. 
• Reestruturar e aperfeiçoar o atendimento de alunos com deficiências, buscando 

melhoria na qualidade e abrangência. 



• Criar o “Projeto Escola Limpa”, para que os usuários das unidades escolares sejam 
sensibilizados e compreendam a importância da escola ser mantida conservada, 
organizada e limpa, assegurando um ambiente saudável para todos.  

• Ampliar o número de vagas na educação infantil, tendo por meta zerar a lista de espera. 
• Realizar um estudo piloto para implementação da “Educação Integral” nas escolas 

municipais. 
• Criar um programa de acompanhamento e avaliação da qualidade dos serviços de 

atendimento aos alunos, inclusive alimentação, material didático, uniforme e transporte 
escolar. 

• Atingir e superar as metas estabelecidas no IDEB- Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica, através da melhoria da qualidade da Educação Básica, investindo no 
acompanhamento pedagógico das escolas, focando no desenvolvimento do aluno. 

• Melhorar a avaliação atual do município nos sistemas nacionais de avaliação, 
analisando os resultados para identificar as necessidades de intervenção de ações 
pedagógicas, bem como criando um sistema de incentivo e reconhecimento dos bons 
resultados. 

• Minimizar o índice de analfabetismo no município, a partir de apoio pedagógico às 
Unidades de EJA - Educação de Jovens e Adultos.  

• Dar apoio necessário ao Conselho Municipal de Educação. 
• Manter a disponibilização de recursos para as Associações de Pais e Mestres das escolas 

municipais. 
 

3.3-Desenvolvimento Econômico 

Execução de políticas públicas voltadas à promoção do crescimento econômico sustentável, 
geração de trabalho e renda, atração de investimentos, fomento ao empreendedorismo e 
qualificação da população, visando à demanda do mercado. 

• Firmar parcerias com as instituições do Sistema S (SENAI, SENAC e SEBRAE), para 
a qualificação da mão-de-obra de Paulínia. 

• Desenvolver em parceria com o Centro de Integração e Cidadania, o Programa 
Empreendedorismo para apoiar os micros e pequenos empreendedores, e estimular os 
munícipes que desejam iniciar no empreendedorismo.  

• Criar e fomentar eventos e ações em conjunto com o comércio, a indústria e empresários 
do município, com o objetivo de criar uma rede de contatos (networking) para 
proporcionar realização de parcerias, divulgação de produtos e melhoraria nas vendas.  

• Realizar anualmente a feira das profissões em parceria com as instituições de ensino, 
dando oportunidade aos jovens de conhecer as profissões, realidades do mercado de 
trabalho, os cursos oferecidos, além de interagir com profissionais da área.  

• Implementar programas de incentivos para atrair novas empresas ao município, com a 
geração de novos empregos. 

• Investir em infraestrutura nas áreas comerciais das regiões do João Aranha e São José, 
incentivando a abertura de instituições bancárias e agências de Correios. 

• Incentivar a execução do projeto de jovens aprendizes na cidade (exemplo, extinta 
Guarda Mirim). 



3.4-Promoção Social 

Considera-se que uma comunidade com uma boa qualidade de vida quando seus habitantes 
dentro de um cenário de paz, liberdade, justiça, democracia, tolerância, equidade, igualdade e 
solidariedade, têm amplas e recorrentes possibilidades de satisfação de suas necessidades. 

• Criação de um espaço lúdico para as crianças nas salas de espera da Secretaria da 
Assistência Social (PAS e Cadastro Único) visando humanizar o atendimento, 
minimizando a ansiedade e a ociosidade. 

• Implantar o projeto de Residência Inclusiva - Serviço de Acolhimento para jovens e 
adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições 
de auto sustentabilidade ou de retaguarda familiar; 

• Promover o atendimento para a população idosa alinhado às Normativas e Orientações 
vigentes. 

• Criação do Coral da Terceira idade.  

• Implementar através de Lei Municipal, os Benefícios Eventuais de proteção social 
emergenciais que se caracterizam por sua natureza de vulnerabilidade decorrentes ou 
agravadas por nascimento, morte, catástrofe socioambiental. 

• Promover o atendimento especializado e humanizado para a Mulher em situação de 
risco social. 

• Implantar o projeto de Casa de Passagem e acolhimento provisório. 

• Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos junto ao CRAS 
dos bairros Monte Alegre e João Aranha, investindo na criação de espaços participativos 
para crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

• Integrar as ações da Assistência Social e Cidadania às demais Secretarias Municipais, 
iniciativa privada e Organizações da Sociedade Civil. 

• Implantar o Centro de Integração e Cidadania, em parceria com o Governo do Estado e 
Secretarias Municipais, para integrar ações de diversos serviços públicos e em um único 
local, tais como: expedição de documentos pessoais, atendimento do PROCON, do 
programa Pronto para o Trabalho, Junta Militar, e outros. 

• Implementar parcerias e ações de capacitação profissional, inserção e reinserção no 
mercado de trabalho. 

• Oferecer programas de formação cidadã para crianças e adolescentes;  

• Incentivar e popularizar o Serviço de Acolhimento Familiar – “Viver em Família” 
realizando campanhas, seminários e debates, de forma descentralizada nos bairros, 
disseminando a experiência municipal e propiciando a ampliação do número de 
atendimento. 

• Desenvolver, em conjunto com as secretarias municipais, Presidentes de Bairros e 
Associações, programas de orientação e prevenção à violência doméstica, e 
enfrentamento da dependência química nos bairros.  



• Implantar a sede do Fundo Social da Solidariedade, a fim de consolidar os programas 
de inclusão social desenvolvendo programas em parceria com o Governo Estadual, por 
meio de oficinas de geração de renda além de potencializar a humanização das 
campanhas arrecadação de agasalho e de alimento. 

 

3.5- Segurança 

A Segurança Pública é um dos principais fatores para a melhoria da qualidade de vida da 
população, esta deve ser uma das prioridades de “Uma Nova Paulínia”. 

• Reforçar a integração das forças policiais do Município (Guarda Municipal e Polícias 
Civil e Militar). 

• Ampliar o serviço de inteligência, implementando novas tecnologias. 

• Dar continuidade ao Programa Guarda nas Escolas, ampliando o Combate as Drogas. 

• Aprimorar o sistema de policiamento, garantindo a efetividade da ronda escolar. 

• Implantação de Central Integrada Vídeo Monitoramento, incluindo instalação de 
câmeras inteligentes nos portais e demais acessos de entrada e saída do município, 
garantindo mais segurança à população de Paulínia 

• Utilizar ferramentas de tecnologia na Central de Atendimento da Guarda Civil 
Municipal, no Centro de Controle e nas Viaturas para garantir melhoria na comunicação 
e maior eficiência no atendimento à população. 

• Melhorar a qualidade da iluminação pública com instalação de lâmpadas de LED´s, 
gerando mais segurança para a população Paulinense e maior economia. 

• Implementar programa de valorização, treinamento e qualificação da Guarda Civil 
Municipal e do Guarda Patrimonial. 

• Implantação do Patrulhamento com Motocicletas, melhorando o tempo de 
Resposta/Atendimento ao Cidadão. 

• Criação de uma base avançada da Guarda Civil Municipal e Patrimonial de Paulínia na 
região do João Aranha. 

• Reativação das bases móveis da Guarda Municipal, com tecnologia embarcada, de 
forma a manter a segurança mais próxima dos cidadãos. 

• Fortalecimento e participação ativa no CONSEG, compreendendo as reais necessidades 
de cada região do município e direcionando as ações de segurança pública. 

• Diligenciar junto ao Governo do Estado a reativação da Delegacia da Mulher no 
Município. 

 

 



3.6- Transportes e Mobilidade Urbana 

Uma cidade moderna possui um bom planejamento, e faz uso da engenharia de tráfego com 
soluções eficazes para um melhor desenvolvimento do trânsito e transporte público. 

• Aprimorar o sistema de transporte público urbano, equacionando as rotas de acordo com 
a demanda, aumentando a frota durante os horários de pico, melhorando a qualidade dos 
ônibus com a manutenção da acessibilidade em todos os veículos da frota. 

•  Manter e aperfeiçoar do transporte escolar e universitário, garantindo a qualidade do 
atendimento e conforto aos usuários. 

• Realizar um estudo, juntamente com a concessionária, objetivando desafogar o trânsito 
no viaduto sobre a Rodovia SP 332 (acesso à estrada da Rhodia). 

• Terminar a obra da construção da ponte sobre a ferrovia da estrada da Rhodia. 

• Priorizar a construção da ponte de acesso para a região do João Aranha. 

• Realizar tratativas com a concessionária para a construção de um viaduto de acesso 
direto da Rodovia Zeferino Vaz a região do João Aranha, desafogando o trânsito da 
região. 

• Realizar um estudo da melhoria da mobilidade urbana na região da Rua São Bento. 

• Buscar alternativas para minimizar os gastos com pagamento do pedágio para 
moradores de Paulínia do pagamento do pedágio. 

• Revitalizar área central e criar bolsões de estacionamento. 

• Manter programa de conservação e manutenção de ruas do município (operação tapa-
buracos). 

• Criar mecanismos de sincronização de semáforos. 

• Revitalizar e reestruturar pontos de ônibus, oferecendo serviços de informações, recarga 
de celular, entre outros. 

 

3.7- Recursos Humanos 

Promover a valorização do servidor público é garantir ao cidadão o acesso aos serviços públicos 
de qualidade e modernização da gestão pública. 

• Avaliar e reconstruir conjuntamente com todas as categorias de servidores, o Plano de 
Cargos e Carreira para que, através das suas percepções, possamos efetivamente 
proporcionar meios de progressão na carreira, reconhecendo a importância do trabalho 
executado por cada servidor. 

• Criar o programa “Ouvindo o servidor”, no qual serão apresentadas críticas e sugestões, 
visando melhorar o clima organizacional e proporcionar aos servidores públicos 
melhores condições de trabalho.  



• Criar um Programa de incentivo para os servidores municipais, valorizando o 
comprometimento e adequada execução das obrigações no serviço público e 
incentivando o cumprimento de projetos e metas. 

• Desenvolver projeto em reconhecimento às boas práticas na gestão pública, valorizando 
as ações de impacto nas diversas áreas.  

• Propiciar aos servidores municipais oportunidades de aperfeiçoamento profissional e 
desenvolvimento de suas potencialidades. 

• Criar um programa de movimentação voluntária dos servidores municipais, dentro das 
áreas de sua atuação, na existência de vagas, utilizando-se de pontuação, para que forma 
justa, igualitária e transparente alterar seu local de trabalho.  

• Criar mecanismos para melhor aproveitamento do servidor efetivo em áreas nas quais 
ele possa exercer ao máximo seus dons de trabalho, nos limites da legalidade. 

• Implantar o estatuto da Guarda Municipal, definindo as atribuições de cada classe e 
promovendo as adequações necessárias, com base no efetivo disponível, na experiência 
dos agentes e na necessidade dos departamentos. 

• Possibilitar treinamento e capacitação dos servidores a fim de potencializar as 
habilidades para cada serviço, motivar os funcionários e promover melhoria contínua 
dos resultados. 

 

3.8- Cultura, Turismo e Esporte 

Planejar, coordenar e executar as políticas de cultura, esporte e de turismo do Município, e 
igualmente criar, elaborar, manter e reviver projetos e eventos culturais, turísticos e esportivos. 

• Implantar programa de popularização do Teatro Municipal de Paulínia.  

• Garantir estrutura para os grupos musicais já existentes, como a Orquestra de Violeiros 
de Paulínia, incentivando a criação de novos, e viabilizando, ainda a criação da 
Orquestra Municipal de Paulínia. 

• Promover concurso cultural de talentos da 3ª idade. 

• Manter e ampliar a oferta de atividades culturais, como dança e música. 

• Realizar um estudo para a utilização do Polo Cinematográfico. 

• Reabrir o Museu Municipal. 

• Realizar a Feira das Nações, a ser realizada anualmente. 

• Apoiar os grupos organizados para realização de eventos em Paulínia, como por 
exemplo, o Clube dos Cavaleiros. 

• Revitalizar, reestruturar e reativação áreas como Mini pantanal, Parque Ecológico, 
Parque das Flores, Zeca Malavazzi, entre outros importantes pontos turísticos da cidade. 



• Realizar eventos nas datas importantes, como por exemplo, Independência do Brasil, 
Aniversário da Cidade e Natal. 

• Realizar estudos reativação do Sambódromo, do Pavilhão de Eventos. 

• Executar atividades que ofereçam lazer e qualidade de vida às famílias. 
• Organizar a Olimpíada Estudantil, com participação das escolas públicas e privadas. 
• Resgatar a Gincana de Férias em uma nova roupagem. 
• Incentivar a criação de grupos de caminhada pelas regiões da cidade. 
• Oferecer atividades recreativas nos bairros aos finais de semana. 
• Incentivar a realização de passeios ciclísticos e motociclísticos e de corridas e 

caminhadas. 
• Realizar, juntamente com o comércio local, torneios de truco e de bilhar.  
• Criar Festivais de Esportes Recreativos. 
• Revitalizar os prédios públicos da secretaria de esportes, criando um programa de 

manutenção permanente dos mesmos, proporcionando melhoria no local de trabalho aos 
servidores e público alvo das atividades que ali são desenvolvidas. 

• Revitalização e reativação do Poli Esportivo do Monte Alegre e do Centro, no campo 
de bocha e malha, e toda praça de Esportes Irmãos Vedovello. 

• Manutenção das praças poliesportivas dos bairros da cidade, dos vestiários existentes e 
colocação de iluminação. 

• Realizar a reativação dos jogos dos trabalhadores. 

• Retomada do campeonato amador, em parceria com a criação da Liga Paulinense de 
Futebol Amador. 

• Criação da bolsa atleta. 

• Instalação de novas academias ao ar livre.  

• Buscas de parceria junto a iniciativa privada em ações que valorizem e incentivem a 
prática esportiva e recreativa pela comunidade. 

 

3.9- Meio Ambiente 

Vamos trabalhar para que haja crescimento, mas sem deixar de lado nossa responsabilidade de 
promover uma gestão preocupada em preservar nossos recursos ambientais e hídricos. 

• Realizar um plano preventivo para inspeção das árvores, com o objetivo de evitar 
acidentes.  

• Fomentar a realização do plantio de árvores, utilizando as mudas do jardim botânico da 
cidade. 

• Realizar um plano de fiscalização nas empresas com o objetivo de prevenir acidentes 
ambientais e controle do meio ambiente.  

• Realizar um plano de conscientização da população sobre a importância da coleta 
seletiva do lixo. 



• Realizar um estudo em parceria com a CETESB e SABESP para solucionar o problema 
de mau cheiro de esgoto na região do Monte Alegre. 

• Realizar um estudo para restaurar o Fontanário. 

• Realizar monitoramento contínuo da qualidade da água do Fontanário com 
conhecimento da população paulinense. 

• Realizar estudo para a adaptação de estruturas públicas para a captação de água da chuva 
e energia solar. 

• Projeto cidade limpa – mutirões de faxina nos territórios em parceria da prefeitura, 
população e entidades ecológicas. 

• Implantar uma clínica veterinária móvel para atendimento a animais abandonados. 

• Ampliar o sistema de coleta de lixo com coletoras para lixo reciclável e orgânico. 

• Apoiar e participar do Conselho Municipal. 

• Realização de estudos objetivando um efetivo programa de prevenção e repressão a 
poluição. 

• Realização de estudos visando a implementação de um efetivo sistema de drenagem de 
águas pluviais no loteamento São José. 

 

3.10- Planejamento Urbano e Habitação 

Planejar, instruir, desenvolver e monitorar o processo de planejamento urbano do Município. 
Estabelecer uma política municipal da habitação com programas habitacionais voltados para a 
população, em especial de baixa renda, possibilitando o acesso do cidadão à casa própria e à 
conquista da sua dignidade. 

• Realizar um estudo para verificar o déficit habitacional de Paulínia. 

• Captar recursos federais e estaduais para construir novas casas populares. 

• Firmar parceria com instituições financeiras, para realizar o financiamento objetivando 
a aquisição de casas populares. 

• Firmar parceria com instituições financeiras para realizar o financiamento visando a 
reforma de núcleos habitacionais populares. 

• Buscar parcerias com instituições sem fins lucrativos para ampliar a oferta de moradias 
às famílias de baixa renda. 

• Dar apoio às famílias em condições de vulnerabilidade social, para que possam reformar 
ou ampliar suas casas e terem moradia digna. 

• Estudo de restauração das lagoas e parques municipais. 

• Garantir agilidade no processo de regularização de projeto arquitetônico para 
residências, empresas e indústrias. 



3.11- Gestão 

Administração pública é primordialmente planejamento para que se possa aplicar um modelo 
de gestão eficiente garantindo à população um atendimento de qualidade ao mesmo tempo que 
se garanta diminuição de gastos. 

• Promover a reforma administrativa, melhorando os processos administrativos visando 
a economia de gastos sem perder a qualidade, mas tornando efetiva melhoria do 
atendimento das necessidades da população Paulinense. 

• Padronizar os processos de trabalho, tornando-os mais eficientes, menos morosos e mais 
econômicos.  

• Realizar um estudo sobre a arrecadação municipal, gerando mais efetividade no seu 
processo, combatendo, de maneira intensa, a evasão fiscal e aumentando a arrecadação. 

• Promover um estudo sobre as compras e contratações, averiguando a existência de 
sobreposição de licitações para itens semelhantes, apurando a eventual existência de 
materiais em excesso ou em escassez, e corrigir as causas desta distorção. 

• Implementar um projeto de planejamento estratégico da gestão pública municipal, de 
forma que o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
Anual tenha a revida efetividade, garantindo o direcionamento de gastos em políticas 
públicas prioritárias e evitando retrabalho e gastos desnecessários. 

• Implementar o controle interno de forma efetiva, bem como o controle das execuções 
contratuais, visando minimizar os cumprimentos inadequados dos contratos público, e 
a aplicação correta das cláusulas contratuais no caso de descumprimento. 

 

4- Considerações Finais 

O candidato a prefeito de Paulínia, Du Cazellato - Ednilson Cazellato e seu vice-prefeito, 
Sargento Camargo - Paulo Camargo Junior, vêm registrar seu compromisso por Paulínia, 
conferindo, dessa forma, publicidade ao presente documento oficializando suas propostas por 
uma “Paulínia com Atitude”.  

Paulínia crescerá sustentada em uma gestão moderna e responsável, séria e comprometida em 
tornar nossa cidade ainda melhor, para dar a ela o lugar que lhe é merecido, como cidade 
pujante, promissora e sempre hospitaleira, lugar de destaque, modelo entre as melhores cidades 
do Estado de São Paulo. 

Entendemos que devemos cuidar da cidade, e para isso devemos pensar em famílias seguras, 
com trabalho, renda e um poder público que cumpra a suas funções, fortalecendo especialmente 
a economia da cidade e da região objetivando prosperidade e melhoria na qualidade de vida. 

É com grande entusiasmo que propomos estas ideias à apreciação da população de Paulínia, 
com o sentimento de pertencer a essa cidade e de poder contribuir para um futuro melhor de 
nossas famílias. 



Convictos de que podemos juntos construir uma nova Paulínia, mais moderna, socialmente 
justa, sustentavelmente planejada e economicamente viável, convidamos você cidadã e cidadão 
paulinense a participar deste grande Projeto de “Uma Paulínia com Atitude”.  

Pedimos a benção e a capacitação de Deus para a realização desse projeto que nos 
comprometemos empreender com muito zelo e dedicação. 


