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ORDEM E
PROGRESSO EM
PAULÍNIA

Eu sou o Coronel Furtado, e como você, sou mais um dentre os
milhares de inconformados com o destino da nossa Paulínia.
Depois de presenciar a instabilidade política, a corrupção sem
limites, e o descaso com nossas famílias, decidi que não ia ser
mais um espectador, mas um agente de transformação da
história da nossa cidade.
Minha primeira atitude foi buscar o conselho e apoio de
importantes órgãos municipais, estaduais e federais. Profissionais
que trazem sustentabilidade ao ideal de Gestão Pública que
acredito.
Logo depois, me reuní com todos os segmentos da sociedade.
Conversei com pessoas que realmente desejam a mudança e
estão dispostos a lutar por ela.
Desenvolvemos as diretrizes que fazem parte do que
acreditamos ser o melhor pra nossa cidade.
São planos em curto, médio e longo prazos que devem guiar os
caminhos de uma Gestão Moderna e Participativa, e propiciar um
desenvolvimento sustentável para Paulínia, onde todos os
cidadãos sejam prósperos.
 
Os desafios são imensos e se apresentam todos os dias.
Mas as convicções que me trouxeram até aqui me fortalecem
para construir um futuro melhor para Paulínia.
E este futuro não é de facilidade ou de descanso.
Mas de incessante trabalho com honestidade, transparência,
resgatando os valores da moralidade, da família.
Você pode juntar-se a esse ideal. Me ajudar a tornar esse projeto
realidade.
 
Sozinho eu não posso. Mas com você, eu consigo.
 
Até a nossa vitória!



EIXOS PRINCIPAIS
CONTROLADORIA GERAL ANTICORRUPÇÃO
Vamos implantar uma Controladoria Geral Anticorrupção, composta por
representantes da sociedade civil e convidar órgãos como a Polícia Federal,
Ministério Público e Justiça, para fiscalizar todos os contratos de compra.
Auditar todos os contratos passados e renegociar valores mais baixos dos
contratos atuais.
 
 
SAÚDE É PARA TODOS
Crianças, idosos, toda a população paulinense tem o direito de receber
tratamento digno, moderno e rápido. A saúde preventiva será nossa
prioridade. O fornecimento de medicamentos, manutenção dos
equipamentos, prédios públicos e atendimento da equipe médica deverão
ser impecáveis.
 
 
IINTEGRAÇÃO DA CIDADE
Paulínia deve ser administrada como uma só. As políticas públicas serão
levadas a todas as partes da cidade que não estão sendo atendidas. Todas as
regiões e bairros irão receber os investimentos de acordo com as
necessidades específicas da população, proporcionando um
desenvolvimento igual.
 
 
EDUCAÇÃO 4.0
Atualização e aperfeiçoamento dos métodos de ensino para a Rede
Municipal, preparando nossas crianças e jovens para a Era do Conhecimento
e nossos professores para atuarem como facilitadores nesse processo de
construção.



EIXOS PRINCIPAIS
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA
Investimento em tecnologia e inteligência. Atualização da equipe através de
treinamento, da frota e dos equipamentos. Aplicação de metodologia para
desenvolver atividades voltadas aos locais de maior incidência de delitos,
prevenção de furtos e roubos.
 
 
EMPREGO E PROSPERIDADE
A cidade não pode ficar limitada a um tipo de segmento. Nossa localização é
estratégica, mas é preciso trazer novas frentes de trabalho, principalmente
que contemplem nossos jovens. Com a implantação de um Parque
Tecnológico, de novas modalidades de emprego, vamos alcançar o
progresso. 
 
 
GESTÃO TÉCNICA E INOVADORA
Uma equipe totalmente nova, com capacidade técnica na Gestão Pública,
para reorganizar a estrutura administrativa, dar dinamismo ao serviço público
e trazer eficiência no atendimento das necessidades da população.



INTRODUÇÃO
Apresentamos o PROGRAMA DE GOVERNO do Partido Social Cristão e do
Partido da Mulher Brasileira, a ser implementado pela Prefeitura de Paulínia
no período de 2019 a 2020.
 
As propostas englobam todas as grandes áreas da Gestão Pública Municipal.
 
Nosso objetivo é desenvolver políticas públicas integradas, que contemplem
todos os problemas e tragam soluções efetivas para a cidade de Paulínia.



SAÚDE

Auditoria nas contas  e nos contratos.
Plano de eficiência no combate às
fraudes, perdas financeiras e desvios
diversos.
Digitalização dos processos para
aprimorar a gestão administrativa e
estratégias dos agentes da rede de
saúde pública.
Agilizar consultas, atendimentos,
entrega de resultados, diagnósticos e
procedimentos.
Executar mutirões para zerar as filas
de espera.
Implantar o “e-SUS” - prontuários
eletrônicos exigidos pelo Ministério da
Saúde - visando efetivar a série
histórica dos procedimentos
executados na rede municipal de
saúde, permitindo receber o repasse
fundo a fundo dos governos federal e
estadual, e economizar recurso
próprio para outros investimentos.
Revisar e uniformizar a lista de
medicamentos municipal (REMUNE)
para disponibilizar mais remédios a
custo zero, em consonância com os
medicamentos de alto custo
fornecidos pelo Estado, União e a
FURPE – Fundação para o Remédio
Popular.

Cumprir o calendário de vacinação e
viabilizar a pesagem das famílias,
atualizando uma das
condicionalidades do cadastro do
Bolsa-Família.
Promover a qualidade de vida da
criança e do adolescente.
Instituir o programa do governo
federal Rede Cegonhas nas UBS
acompanhando o pré-natal das
gestantes e pós-parto das lactantes.
Instituir protocolos de atendimento
distintos por faixa etária, dando
especial atenção aos primeiros anos
de vida, acompanhando-os até a pré-
adolescência.
Definir estratégias e objetivos para
zerar as mortes evitáveis no
município, criando o Comitê de
Mortalidade Infantil e Materna,
fortalecendo os exames de pré-natal.
Unir os profissionais de diversas áreas
de atuação, clínica e social, entre eles,
pediatra, clínico geral, fisioterapeutas,
dentistas e educadores físicos.
Ampliar os programas de Saúde de
Família e incluir Equipe de Saúde
Bucal.
Ampliar os profissionais nas Unidades
Básicas de Saúde, como
ginecologista, pediatra, clínico.
Garantir acesso à assistência
odontológica aos maiores de 12 anos
de idade.



SAÚDE

Melhorar os serviços na área da saúde
mental em conformidade com as
novas diretrizes do Ministério da
Saúde e CAPS – AD.
Priorizar o atendimento humanizado
com responsabilidade social,
acolhimento e vínculo com o
paciente.
Fortalecer a parceria com a Pastoral
da Criança.
Implantar o Programa Saúde do Idoso.

Desenvolver em conjunto com as
áreas de Esportes, Assistência Social
e Educação um programa que
estimule nas proximidades das
Unidades Básicas de Saúde e nos
espaços esportivos, atividades
esportivas, especialmente as
caminhadas, como um dos meios
para melhorar a qualidade de vida.
Desenvolver atividades preventivas e
educativas para promoção da
integridade da saúde física e mental
da criança, adolescente e família.



CONTROLADORIA
ANTICORRUPÇÃO

A Controladoria Geral Anticorrupção,
por meio de suas  macrofunções -
auditoria governamental, ouvidoria,
transparência e corregedoria - tem
como objetivo garantir uma gestão
mais transparente para a população,
além de investigar desvios dentro da
administração pública.
A primeira ação será a elaboração de
uma ‘Declaração de Transparência,
Governança e Anticorrupção: Governo
Uma Nova Paulínia Começa Agora’.
Um compromisso com a prevenção e
o combate à corrupção nos órgãos
municipais, assassinado pelo prefeito
e por todo o seu secretariado.
Criação de um Termo de
Compromisso Ético para ser assinado
por todos os servidores quando são
nomeados, afirmando que não têm
nenhuma incompatibilidade com a Lei
da Ficha Limpa, nem parentes diretos
já atuando na administração pública, o
que configura nepotismo. No
documento, ele também se
comprometerá a seguir todas as
normas éticas do município.

Acompanhamento dos gastos
públicos. Vamos criar setores voltados
para a atividade de compliance e
elaborar um Programa de Integridade
para o Governo, que será replicado
nas demais secretarias visando
diminuir as chances de atos de
corrupção.
A participação social também é um
importante pilar do trabalho da
Controladoria Geral Anticorrupção. O
cidadão paulinense terá um canal
direto com o governo através da
Ouvidoria e Transparência,
responsável por fazer valer as
determinações da Lei de Acesso à
Informação. Todos os gastos do
município serão divulgados para a
população através do Portal da
Transparência. No portal, a pessoa
poderá acessar as licitações em
andamento, quanto foi gasto, o que foi
comprado, onde foi entregue. Além
disso, o site terá as informações sobre
o pagamento dos servidores. Quanto
mais transparência, mais participação
da sociedade na fiscalização dos
recursos, menos irregularidade.



EDUCAÇÃO

Aumentar o número de vagas na
Educação Infantil para crianças de
zero a cinco anos.
Investir na Educação do contraturno,
em área especial, para a prática de
esportes e atividades culturais.
Proporcionar educação pública
profissional e tecnológica dentro de
referenciais de excelência, visando o
desenvolvimento tecnológico,
econômico e social do município.

Promover Formação Continuada para
toda a Rede Municipal de Ensino por
meio de parceria com Universidades
da região nas modalidades presencial
e à distância.
Realizar eventos educacionais
esportivos para integração dos alunos
nas diversas unidades escolares.



SEGURANÇA

Captação de recursos para
aparelhamento e aperfeiçoamento do
efetivo e capacitação socioeducativa
emocional para os policiais.
Melhorar iluminação e policiamento
dos bairros.
Monitoramento eletrônico das
fronteiras do município (entradas e
saídas).
Desenvolver o potencial da Guarda
Civil Municipal e Bombeiros, com
aquisição de equipamentos novos e
compatíveis, bem como investir em
cursos de aperfeiçoamento
profissional, planejamento
operacional e avaliações técnicas e
de saúde, visando o aprimoramento
técnico.
Desenvolver intercâmbio técnico
entre Bombeiros Municipais e
Bombeiros do Estado, para o
aprimoramento técnico dos recursos
humanos.
Instituir o estágio de atualização
profissional, com periodicidade anual.
Investir na unidade das ações entre as
polícias Civil, Militar e Guarda
Municipal.

Participar de Fóruns Regionais e
Nacionais na busca do
aperfeiçoamento das políticas
públicas para a segurança.
Ocupar os espaços públicos com
esporte, lazer e cultura combatendo
as atividades ilegais nas praças
municipais.
Investir em atividades educativas e
orientações que previnam as ações
de roubos e assaltos.
Buscar recursos para implantar
sistema de radiocomunicação digital,
bem como um sistema de
inteligência.
Lutar para que a Delegacia da Mulher
tenha uma estrutura adequada ao
atendimento das mulheres vítimas da
violência e ao mesmo tempo
estabelecer uma política pública
municipal de acolhimento desses
casos.



PREVENÇÃO
ANTIDROGAS

Comitê integrado antidrogas
intersetorial vinculado à saúde.
Criar programa integrado de
atendimento aos dependentes e
família, que envolva atenção na área
da saúde, educação, formação
profissional e assistência jurídica.
Expansão da rede antidrogas, dando
ênfase ao trabalho de prevenção e
oferecimento de tratamentos
adequados e eficientes por meio de
incentivos a centros terapêuticos e
clínicas de recuperação.

Campanha educativa em todas as
escolas municipais, particulares,
estaduais e federais de ensino básico,
nas igrejas, clubes de serviços,
objetivando a prevenção ao uso de
drogas.
Desenvolver projetos de arte, cultura,
ciência, educação e
empreendedorismo em todas as
regiões voltadas prioritariamente ao
atendimento de jovens entre 11 e 21
anos com o intuito de dar uma opção
de contraturno para os jovens.
Capacitação de profissionais da saúde
para o atendimento adequado aos
usuários e dependentes de drogas
lícitas e ilícitas.



CULTURA

Realizar inventário dos equipamentos
culturais do município com vistas a
integrá-los em um circuito que
estimule e fomente seu uso, incluindo
escolas e outros equipamentos
sociais dos bairros e regiões centrais.
Democratizar e dar transparência aos
processos decisórios, assegurando a
participação social nas instâncias
deliberativas da política cultural,
implantando efetivamente o Sistema
Municipal de Cultura.

Descentralizar as ações culturais para
os bairros e áreas de risco social.
Promover políticas públicas
articuladas e transversais para a
proteção do patrimônio cultural.
Reestruturar os festivais culturais nas
modalidades dança, teatro, música e
artes plásticas.



ESPORTE

Viabilizar recursos para construção de
ginásios poliesportivos.
Difundir a prática esportiva, não
apenas as coletivas (futebol e vôlei),
discriminando a prática de esportes
olímpicos.
Ampliar e incentivar participação em
jogos regionais, e criar/desenvolver
campeonatos, festivais esportivos
municipais entre as escolas e/ou
bairros.

Reabilitar o conjunto aquático e
utilizar para prática esportiva de
jovens e para melhor idade
(hidroginástica).
Desenvolver parcerias com os clubes
esportivos e recreativos,
especialmente nos esportes de
grandes destaques, como vôlei,
basquete, atletismo, judô, karatê etc. 
Ampliar o acesso ao esporte e lazer
aos idosos, mulheres, crianças e
portadores de necessidades
especiais.



MOBILIDADE URBANA E
TRANSPORTE PÚBLICO

Criar e ampliar cursos de
aperfeiçoamento para todos
envolvidos no trânsito.
Investir em campanhas para a criação
de valores na sociedade, pautados no
respeito às leis e na proteção à vida,
em especial dos mais frágeis.
Investir em campanhas educativas
permanentes que abordem os
principais fatores de risco no trânsito:
álcool, velocidade excessiva, avanço
de sinal e desrespeito ao pedestre e
aos ciclistas.
Garantir acessibilidade para Pessoas
com Mobilidade Reduzida.
Implantar política pública extensiva
para garantir acessibilidade universal
a toda a frota de ônibus municipal e
demais equipamentos urbanos de
transporte, como terminal e travessias
de pedestres.

Manter o transporte coletivo como
instrumento de inclusão social que
facilite o acesso à educação, cultura,
esporte, lazer, trabalho, compras e
saúde;
Melhorar os abrigos dos pontos de
paradas.
Ampliar as linhas de ônibus e a
sinalização vertical e horizontal.
Organizar a implantação de um
terminal de ônibus no centro da
cidade.
Criar um sistema de monitoramento
do transporte coletivo em parceria
com iniciativa privada, para evitar
crimes e abusos no trânsito.



HABITAÇÃO

Lutar pela regularização de
Loteamentos em situações
irregulares, criando uma equipe
permanente para os
encaminhamentos junto aos órgãos
técnicos.
Priorizar o sistema de autoconstrução
ou mutirões e parcerias com a Caixa
Econômica Federal e casas de
materiais de construção da cidade.

Desenvolver Programas de Habitação
com recursos próprios ou em
parcerias com institutos de Pesquisas
e Universidades.
Buscar a organização de grupos de
cooperativas com a finalidade de
ampliar o número de moradias e
construí-las com custo reduzido.
Ampliar o número de casas populares
na cidade.



DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INOVAÇÃO E

EMPREENDEDORISMO

Inserir Paulínia no ranking das
principais cidades inovadoras e
criativas do nosso Brasil.
Desenvolver a economia verde e
criativa, aproveitando melhor os
recursos, competências e
empreendedores locais.
Incentivar o desenvolvimento de
alternativas científicas e tecnológicas
locais, de baixo impacto ambiental e
socialmente relevantes, para
solucionar os problemas gerados pelo
atual modelo de crescimento da
cidade, realizando parcerias com
instituições de ensino e pesquisa e
organizações do terceiro setor, bem
como implementando programas
nacionais adequados às demandas
locais.

Implementar e organizar redes de
empreendimentos econômicos
solidários.
Apoiar a implantação de arranjos
produtivos inovadores em bairros,
promovendo a descentralização com
a oferta de empregos localmente
diversificada.
Estimular a qualificação e a
requalificação da população com
vistas às novas ocupações
profissionais.



MEIO AMBIENTE

Controle e gerenciamento da poluição
e dos recursos naturais, com atenção
especial aos recursos hídricos, às
unidades de conservação e áreas
verdes públicas e privadas.
Possibilitar um novo conceito de
cidadania, baseado em uma relação
de responsabilidade ambiental da
população para com a cidade e seu
território, por meio da construção de
uma agenda que norteie o
pensamento sustentável ambiental e
outros instrumentos de participação e
controle social.
Fortalecer os instrumentos de
Planejamento Ambiental por
regionais.

Universalizar o saneamento:
ampliação progressiva do acesso de
todos os domicílios ocupados ao
abastecimento de água, esgotamento
sanitário e limpeza urbana.
Ampliar e melhorar os espaços
públicos de lazer e esporte pautados
pela intensificação do controle social
dos parques e áreas verdes.
Criar políticas e programas de
redução na geração de resíduos
sólidos e de incentivo à reciclagem,
com inclusão social dos catadores.
Criar indicadores para nortear a
sustentabilidade ambiental no
planejamento urbano e no uso do solo
municipal.



PROMOÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA

Assegurar a consolidação de meios
institucionais para a solução e
mediação de conflitos envolvendo
questões de direitos humanos, como
o Conselho Tutelar.
Garantir plena acessibilidade nos
eventos, atividades e espaços de
cultura, lazer e esportes para que as
pessoas com deficiência usufruam
dos ambientes públicos ou de caráter
público em todos os sentidos e
formas.

Promover a participação dos jovens
nos diversos conselhos regionais e
temáticos para que colaborem na
formulação de políticas públicas e
exerçam o controle social.
Fomentar e incentivar programas
formativos que apoiem os jovens na
elaboração de projetos sociais,
visando subsidiar a atuação das
organizações e dos movimentos
juvenis.



PROTEÇÃO E DIREITO
DOS ANIMAIS

Criação de um registro geral dos
animais.
Castração gratuita – Castração de
cães e gatos é um ato de
responsabilidade.
Postos veterinários públicos –
atendimento clínico e cirúrgico
gratuito a cães e gatos.

Adoção de cães e gatos – cadastrar,
vacinar e identificar por microchip.
Depois de cuidados, são
encaminhados para adoção.



CIDADE INTELIGENTE E
ECONOMIA CRIATIVA

Criação e desenvolvimento de uma
infraestrutura tecnológica.
Divulgação das informações públicas.
Ampliação Lei de Acesso à
Informação.
Criação de uma plataforma horizontal
de gestão.
Compartilhamento das informações
de maneira mais eficiente.

Criação e desenvolvimento de
ambientes de machine learning.
Criação de um Ecossistema de
Inovação Aberta (Living Labs).
Implementar Cultura e hubs de
Inovação no município.
Cidade digital e conectada.



AGRADECIMENTOS

Esse PROGRAMA DE GOVERNO foi desenvolvido com a participação de todos os
segmentos da sociedade para pensarmos o futuro de Paulínia.

Pessoas que realmente desejam a mudança e estão dispostas a lutar por ela.
Pensamos juntos em muitas soluções.

Mas ele é um documento dinâmico e flexível, que pode receber ainda muitas
contribuições.

Acolhemos todas as sugestões e críticas, para construir uma cidade honrada e
próspera para todos os cidadãos paulinenses.
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