
PAULÍNIA HOJE 

 

Uma das principais cidades do interior do Brasil, Paulínia se destaca como pólo 

petroquímico, econômico e industrial do país. Por sua localização, é 

considerada a mais importante na distribuição de derivados de petróleo do 

estado de São Paulo, é uma das maiores cidades do Brasil em renda per 

capita. 

 

Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Paulínia ainda 

tem muitos desafios a enfrentar. Desigualdade social, tratamento de esgoto, 

falta de uma política ambiental, reestruturação na área da saúde, educação, 

segurança, habitação, trabalho e renda e transportes. 

 

Ademir Bosco, também conhecido por Tuta tem compromisso com 

Paulínia e vai direcionar as ações e os investimentos da administração em 

diversos eixos de atuação; 

 

- Inserção de Paulínia no contexto nacional investindo em 

sustentabilidade, desenvolvimento econômico e qualidade de vida 

- Diminuir as desigualdades e a pobreza 

- Participação da sociedade na gestão pública 

 

Para gerar um novo modelo de administração e desenvolvimento econômico 

e tendo como meta superar as desigualdades sociais, vamos trabalhar para 

resgatar a auto-estima dos moradores de Paulínia. Nosso objetivo é a 

transparência nas ações, reforma do poder público, desenvolvimento social e 

urbano e políticas sociais. 

 

 



SUSTENTABILIDADE 

 

Com objetivo de crescimento econômico, com o apoio do Governo Federal, 

estaremos atraindo e fortalecendo a iniciativa privada em seus investimentos.  

Pouco foi investido nas áreas de transportes, segurança, meio ambiente, 

planejamento urbano, obras e infraestrutura. 

 

 

INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

Geração de emprego, uma ferramenta fundamental em nossa gestão.  

Estaremos aprimorando o profissional seja ele idoso, jovem, criança, com 

cursos e orientações visando acessibilidade e inserção no mercado de 

trabalho. 

 

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

A sociedade terá um papel fundamental nas ações do governo na 

implementação de políticas públicas. Ações como; Prefeito nos Bairros, 

Congresso das Cidades e a participação dos mais diversos conselhos serão 

determinantes na inserção das ações que serão adotadas na administração 

pública. 

 

 



PROGRAMA DE METAS 

 

O nosso compromisso é fazer o melhor, o Programa de Metas mostra as 

ações que vamos trazer para a cidade de Paulínia, apresenta as diretrizes 

para os próximos anos, são políticas e ações voltadas para o povo da 

cidade, queremos qualidade de vida e a diminuição das injustiças sociais. 

 

A cidade tem pendências antigas, queremos recuperar este atraso que é 

visível em todas as áreas, queremos uma Paulínia eficiente e capaz e 

vamos preparar adequadamente a cidade para este novo momento de 

sua história, governando com transparência, capacidade e 

principalmente com honestidade. 

 

As políticas e ações preparadas neste documento são voltadas para o 

crescimento econômico além dos avanços tecnológicos sem esquecer a 

qualidade de vida dos Paulinenses. 

 

É para isso que pretendo trabalhar, sempre pensando no bem-estar do 

nosso povo. Paulínia é a cidade que amo e por muito tempo dediquei 

respeito e trabalho. Sinto – me pronto para esta tarefa, quero ser prefeito 

para apoiar a população, gerar oportunidades para que as pessoas 

cuidem das famílias e realizem seus objetivos com qualidade de vida. 

 

Hà anos convivemos com necessidades públicas e escândalos políticos, 

entendo que um prefeito tem que saber fazer. Atendendo as necessidades 

da população e juntos vamos definir e executar os serviços com qualidade 

e competência. 

 

 



Metas Gerais: 

 

Zerar o déficit educacional na cidade 

Distribuição de uniformes e kit escolar 

Investir no professor através de qualificação 

Investimento na biblioteca pública 

Aulas e creches com jornada integral 

Garantir o tratamento de água e esgoto 

Ampliar a área verde da cidade 

Ampliar a coleta seletiva 

Viabilizar novos centros de saúde e fazer parcerias com as prefeituras da 

região 

Diminuir o déficit habitacional no município 

Renovação da frota de ônibus 

Intervenções viárias no centro da cidade e nos bairros 

Pavimentar ruas de terra e recuperar avenidas 

Ampliação da ciclo faixa 

Investir fortemente em segurança pública com bases da GM nos mais 

diversos bairros, aquisição de novas viaturas e principalmente abrir 

concurso para guarda municipal 

Iluminação em pontos carentes da cidade 

Ampliar a infraestrutura com construção de praças, áreas de lazer e 

cultura 

Realizar concurso na área de saúde e qualificação dos médicos, 

enfermeiros e assistentes sociais 

Equipar e construir hospitais e postos de saúde 

Revitalização da área central  

Criar orçamento com objetivo de incentivar o comércio 

Implantar e aprimorar as festas tradicionais da cidade 



EDUCAÇÃO 

 

Com objetivo de fornecer um ensino de qualidade e em período integral, 

estaremos investindo nas escolas, creches e qualificando os profissionais 

com cursos e concursos públicos para suprir o déficit na área educacional 

bem como atender plenamente o Plano Municipal de Educação - PME. 

 

Metas; 

 

Reduzir o déficit de vagas na educação infantil (creche) 

Investir na formação de professores e profissionais de educação a fim de 

melhorar a qualidade do ensino de Paulínia 

Fortalecer os conselhos escolares, garantindo a participação efetiva da 

comunidade e dos pais, professores e alunos na gestão escolar; 

Garantir o fornecimento de qualidade de uniformes e materiais escolares 

Implantar o Estudante.com, oferecendo cursos gratuitos de informática 

Viabilizar a cobertura das quadras poliesportivas 

Investir nas salas multifuncionais com acessibilidade 

Investir em programas de utilização pedagógica na biblioteca publica 

Levar cursos profissionalizantes de graça à população 

Firmar convênios educacionais com faculdades públicas e privadas a fim 

de estabelecer parcerias nas mais diversas áreas educacionais - Etec, 

Fatecs, Senai e Senac 

Implantar o sistema eletrônico de matrículas no município 

Instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas 

Investir nas bibliotecas das escolas 

Parceria com Bombeiros para levar instrução de primeiros socorros para as 

salas de aulas 



Firmar parcerias com o governo federal para implantação de uma 

faculdade federal 

Fortalecer o acompanhamento à alunos com necessidades especiais 

Valorizar e incentivar o Encontro Nacional de Educadores de Paulínia – 

ENEP 

Construir o material pedagógico com os professores da rede municipal 

Criação de fundos educacionais para que as escolas municipais possam 

arcar com suas despesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE 

 

Infelizmente os governos passados investiram muito pouco em saúde. O 

objetivo é a reestruturação geral da saúde, investindo em obras, 

qualificação profissional e principalmente na humanização do setor. 

 

Metas: 

 

Aperfeiçoamento do centro de reabilitação 

Aprimoramento das campanhas institucionais de saúde 

Fortalecer o atendimento nas mais diversas especialidades 

Aperfeiçoamento no agendamento das consultas 

Fortalecer as parcerias com o Ministério da Saúde 

Criação de concursos para as mais diversas áreas da saúde 

Ampliar o SAMU 

Equipar e construir hospitais e centros de saúde 

Ampliar o atendimento médico domiciliar 

Compra de equipamentos 

Aumentar o número de leitos 

Retomar a parceria com hospitais da região  

Firmar parcerias com governos estaduais e federais para tratamento de 

drogaditos 

Intensificar o combate a dengue, chikungunha e zika vírus 

Parceria com Sociedade de Medicina da Região 

Criação da Campanha de atualização da Caderneta de Vacinação 

Criação da UTI Neonatal 

Aperfeiçoamento do atendimento odontológico 

Reestruturar o departamento de geriatria da cidade 



Criação do departamento de atenção à saúde para pessoas especiais e 

mobilidade reduzida. 

Fortalecer a entrega de remédios em casa com medicamentos 

fracionados conforme o receituário médico 

Formalizar parcerias com clínicas particulares da cidade na área de 

imagem 

Ampliar a ala de maternidade no hospital da cidade 

Informatização da saúde com prontuário eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA 

 

 

A área cultural da cidade necessita urgentemente de parcerias, inclusão 

social e uma política de incentivos. Nosso objetivo é resgatar a cultura na 

cidade apresentando entretenimento aos moradores da cidade. 

 

Metas: 

 

Estudo para Criação da orquestra Sinfônica de Paulínia 

Investir no aprimoramento de festas populares como carnaval, junina e 

natal 

Apoiar e incentivar os artistas locais e regionais 

Investir nas oficinas culturais da cidade 

Estudo para implantação da rádio municipal 

Incentivar o apoio cultural ao pólo cinematográfico 

Incentivar parcerias com a iniciativa publica e privada para utilização dos 

equipamentos públicos municipais 

Restaurar os monumentos públicos 

Ampliar a programação de eventos levando opções de lazer à população 

Implantação da música na praça, uma vez por mês uma grande atração 

musical para população. 

Inserir Paulínia na Virada Cultural do Estado 

Incentivar o Miss Paulínia 

Reativar atividades de lazer aos finais de semana 

Realizar a manutenção do teatro municipal 

 



ESPORTE E LAZER 

 

Paulínia é carente na área de esporte e lazer. Vamos apresentar uma 

proposta para atrair investidores e turistas para nossa região, 

conseqüentemente atraindo jovens para prática de esportes. 

 

Metas: 

 

Investimentos em novas praças esportivas e reforma das existentes 

Aprimorar o plano municipal de esportes com a participação popular 

Implantar academia popular em diversos bairros da cidade 

Construir campos de futebol 

Implantar programa de atividades recreativas e de lazer para terceira 

idade 

Implantar o programa de prevenção à obesidade 

Ampliar o atendimento em atividades físicas e esportivas para pessoas 

com deficiência 

Investir o Fórum municipal de esportes 

Criar parcerias com governo federal e estadual como o programa 3° 

tempo com as mais diversas modalidades de esportes 

Implementar o atendimento em atividades físicas para pessoas com 

deficiência física ou mental e mobilidade reduzida 

Reativar olimpíadas interescolares  

Incentivar da Maratona de Paulínia 

Criação do programa bolsa atleta 

Participar ativamente dos jogos regionais do idoso – JORI e também do JAI 

– Jogo Aberto do Idoso (estadual) 



GESTÃO PÚBLICA 

 

Com objetivo de assegurar a eficiência dos serviços prestados à 

população estaremos investindo no funcionário público, criando uma nova 

gestão de administração, principalmente ouvindo a população. 

 

Metas: 

 

Aprimorar o projeto de atendimento ao cidadão facilitando ainda mais o 

acesso aos serviços públicos 

Implantar o linkvia municipal para agilizar a informação na prestação de 

serviços ao cidadão 

Criar o portal da informação um canal direto do cidadão com o poder 

público 

Aperfeiçoar o pregão eletrônico 

Fortalecer o programa de Georeferenciamento 

Reorganizar a estrutura, modernizar e aperfeiçoar os serviços prestados à 

população 

Capacitar o funcionário público 

Ampliar o processo de informatização da administração 

Realizar concurso público com objetivo de reduzir os cargos em comissão 

Priorizar o acesso do servidor público à bolsa de estudos  

Criar o programa de atendimento móvel ao cidadão 

Revisão do plano de cargos e salários com a participação do sindicato 

dos servidores municipais 

Revisão do plano diretor da cidade 

Incentivar a PauliPrev 

Implantação do Serviço Eletrônico de Informação – SEI 

Substituição das lâmpadas do centro por LEAD 



Aperfeiçoamento do Portal – Prestando Contas 

Combater a corrupção com sistemas inteligentes de fiscalização  

Nomear secretários e diretores capacitados, ficha limpa e de Paulínia 

Maior interação com as demandas religiosas da cidade, católicos e 

evangélicos 

Implantar o sistema 156 de requisição de serviços públicos  

Estudo para viabilização do plano de saúde integral ao servidor e 

aposentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCLUSÃO SOCIAL 

 

Paulínia não conta com um banco de dados com informações reais sobre 

a política de inclusão social. Vamos fazer um diagnóstico geral da cidade 

e verificar qual a realidade da vulnerabilidade social da população. A 

principal meta é garantir o emprego, renda e uma política alimentar para 

população carente. 

 

Metas; 

 

Criação de conselhos municipais nos bairros 

Aperfeiçoamento do cadastro único social PAS 

Implantação de bases de assistência social nos bairros 

Criação de programas aos jovens com objetivo de diminuir a 

vulnerabilidade do jovem acima de 14 anos oferecendo cursos de 

informática, profissionalizante, educacional e cultural 

Estudo para criação do restaurante municipal 

Incentivar os programas de cooperativas de trabalhadores 

Incentivar o projeto hortas comunitárias 

Ampliar o número oferecido pelo programa Bolsa família 

Estudo para implantação do auxílio natalidade que prevê o novo 

regulamento federal 

Implantar novo conselho tutelar 

Criação do Congresso das Cidades 

Fortalecer a Coordenadoria da Mulher 

Fortalecer a Ouvidoria Municipal 

Inclusão da 3° idade no contexto esportivo, cultural e social 

Descentralização das agências bancárias do centro, levando postos de 

atendimento aos bairros 



Criação do Transforma Paulínia, trabalho voluntariado na cidade 

Criação do centro de apoio ao idoso, mulheres, e vítimas de violência 

Criação de um centro de apoio de qualificação e capacitação à causa 

LGTB 

Apoiar a coordenadoria dos direitos e igualdade racial e gênero 

Criação do Programa Leão Solidário, destinação do IR devido as entidades 

assistências de Paulínia 

Ampliar campanha do agasalho 

Viabilizar a casa do itinerante, atendimento digno ao migrante itinerante 

Aperfeiçoar e Reformar o Centro Dia e de Conivência do Idoso  

Criação do Centro de Referência do Idoso 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEJAMENTO/MEIO AMBIENTE 

 

Paulínia cresceu desordenada, é necessário um planejamento urbano e 

uma reavaliação da política de desenvolvimento sustentável na cidade. 

Novas diretrizes são fundamentais para revisão do Plano Diretor da Cidade. 

 

Metas; 

 

Ocupação e revitalização do centro da cidade 

Ampliar a coleta seletiva de lixo 

Recuperação dos parques e mananciais da cidade 

Urbanização dos bairros 

Arborização da cidade também com árvores frutíferas 

Tratamento de 100% do esgoto 

Estudo para criação da rede de monitoramento ambiental da cidade 

Implantação do sistema integrado de gestão ambiental 

Implantação do programa de negócios sustentáveis 

Parcerias com prefeituras da Região Metropolitana de Campinas para 

desenvolvimento de projetos ambientais 

Municipalizar o licenciamento ambiental 

Implantação de eixos verdes em parceria com governos estaduais, 

municipais e federais 

Despoluição da Represa do Salto Grande 

Criação do Plano Municipal do Verde 

Criação do Plano Municipal de Recursos Hídricos  

Criação do Programa Paulínia Bem Limpa 

Criação do Portal de identificação digital QRCode 

Implantação de projeto para instalação de placas de captação de 

energia solar na prefeitura 



Fortalecimento do viveiro municipal 

Criação do departamento de proteção e bem-estar animal 

Revitalização do córrego dos veadinhos no bairro Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 

 

Nosso objetivo é tornar Paulínia uma cidade geradora de emprego e 

renda, recuperando-se economicamente e sendo uma das principais 

cidades para se morar e trabalhar. As principais ações serão a parceria 

entre poder público e a iniciativa privada, com incentivos fiscais para 

geração de oportunidades. 

 

Metas; 

 

Criar convênios com o Ministério do Trabalho 

Criar convênios com SENAI, SESC, SENAC 

Criação do programa Juventude Cidadã com o Ministério do Trabalho 

Criação da Casa do empreendedor oferecendo incentivos para os micros 

e pequenos empresários 

Fortalecimento da rede de cooperativas em reciclagem 

Estudo para construção de barracões para reciclagem 

Capacitação do jovem para 1° emprego 

Apoiar e incentivar o Emprega Paulínia 

Desenvolver a região agrícola com objetivo de aumentar a produtividade 

e a receita de pequenos agricultores 

Promover intercâmbios e convênios para os jovens nas mais diversas áreas 

do poder público 

Ampliar pólo industrial e atrair novas empresas 

Reativação do projeto jovem aprendiz - Guardinha 

Estudo para redução de impostos para quem contratar menores ou 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de Paulínia 



HABITAÇÃO 

 

Paulínia tem um déficit habitacional de mais de 6 mil unidades 

habitacionais, que gira em torno de 5 mil famílias sem uma moradia digna. 

Com objetivo de atender as mais variadas faixas de renda para aquisição 

de uma unidade habitacional estaremos implantando uma política 

habitacional na cidade. 

 

Metas: 

 

Estabelecer parcerias com governo o Federal, Estadual e com os 

moradores dos bairros desenvolvendo a geração de empregos 

Ampliar parcerias com programas habitacionais junto a Caixa Econômica 

Federal 

Estabelecer parcerias com proprietários de glebas para construção de 

unidades habitacionais 

Implantação da Regularização Fundiária 

Implementação junto a Caixa Economia Federal para o programa Minha 

Casa Minha Vida 

Parceria com Governo Federal para asfaltamento de vias públicas e 

loteamentos 

Criação do Plano de Loteamento – Lotes Urbanizados 

Criação de Parceria com o Programa habitacional Casa Paulista 

Fornecimento da cesta básica de matérias de construção 

Apoio da prefeitura na aprovação das plantas e orientações técnicas 

para construção em forma de mutirão 

 



TRANSPORTES 

 

Embora tenha uma das passagens de ônibus mais baratas do Brasil, o setor 

de transportes necessita de investimentos.  O usuário do transporte coletivo 

e intermunicipal é carente de um serviço de qualidade. 

 

Metas: 

 

 

Reestruturação dos pontos de ônibus 

Novos ônibus 

Implantação de nova sinalização de solo 

Implantação de novos itinerários 

Reestrutura nas linhas intermunicipais 

Intensificar cursos e atividades aos motoristas 

Participar ativamente da implantação do trem bala que irá ligar Campinas 

ao Rio de Janeiro 

Cadastrar e regulamentar o serviço de motofrete 

Aperfeiçoar o sistema de informação para os usuários do transporte 

coletivo 

Viabilizar estudos para construção de corredores de ônibus 

Criação do app com horários e itinerário dos ônibus 

Atualizar as regras de carga e descarga na área central 

Melhorar as calçadas da cidade 

Investir em passarelas em locais de grande movimentação 

Ampliar ciclo faixa 

Criação de vagas para estacionamentos na área central 

Aperfeiçoar o plano diretor viário da cidade 

Viabilizar o anel viário com retorno na SP 332 



Implantação da rede wi-fi nos terminais e nos pontos de ônibus 

Criação do sistema de transportes para pessoas especiais e com 

mobilidade reduzida 

Construção da nova ponte de acesso à cidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANÇAS 

 

Primeiramente faremos uma revisão nas contas públicas dos últimos 

governos e expondo à população a real situação financeira da cidade. 

Iremos equacionar as contas do município e  implantar uma política fiscal 

e de recuperação da arrecadação. 

 

Metas: 

 

Criar estímulos fiscais com redução de ISSQN da construção e do IPTU 

Estudo para isenção de ITBI no registro em cartório e do ISSQN na 

construção individual de unidades habitacionais até 80 metros quadrados. 

Reduzir prazos para emissão de certidões 

Ampliar atendimento ao contribuinte 

Revisão dos lançamentos de IPTU  

Aprimorar as licitações através de pregão eletrônico 

Implantação de um sistema de fiscalização de compras 

Equilibrar as finanças do município com redução de gastos 

Estudo para diminuição da carga tributária para quem empregar 

paulinenses e menores aprendizes 

Reestruturação das secretarias municipais 

 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Paulínia é uma das maiores cidades em renda per capita do Brasil. Pólo 

petroquímico em expansão. Sua localização é estratégica para o 

escoamento dos produtos, além de estar cercada por várias universidades. 

Iremos trabalhar com órgão agenciador e facilitador no desenvolvimento 

econômico da cidade. 

 

Metas: 

 

 

Viabilizar infraestrutura e capacitação para incrementar e desenvolver o 

turismo de negócios 

Fomentar o turismo rural 

Criar mecanismos para arrecadar fundos da iniciativa privada para Fundo 

de Apoio ao Turismo 

Promover intercâmbios de cultura, lazer e turismo 

Criar feira de negócios na cidade 

Ampliar cursos profissionalizantes 

Criar fórum de tecnologia aplicada 

Incentivar e apoiar datas comemorativas 

Renegociação de dívidas fiscais REFIS 

Viabilização da criação do Banco do Povo 

 

 



SEGURANÇA 

 

O índice de criminalidade cresce assustadoramente em todo país e 

medidas para prevenção é uma das prioridades em nosso governo, com a 

capacitação e a formação de novos guardas municipais. 

 

Metas: 

 

 

Criação de concurso para guarda municipal 

Aquisição de novas viaturas 

Aquisição de armas e equipamentos de comunicação 

Reestruturação da Defesa Civil 

Implantação de novas bases de segurança nos bairros 

Proteção da natureza com a Guarda Municipal ambiental 

Implantação da ronda bike 

Aperfeiçoamento do patrulhamento escolar 

Combate mais efetivo contra drogas 

Investir no centro de inteligência da guarda municipal 

Reestruturação do stand de tiros para guarda  

Inserção da Defesa Civil no Programa de Cidades Resilientes 

Criação do Programa Paulínia bem Segura com colocação de câmeras 

pela cidade com a criação do centro integrado de monitoramento 

Aquisição de decibelímetros para Guarda Municipal 

Requisitar a implantação da DDM, Delegacia Defesa da Mulher bem com 

a vara especial do combate a violência doméstica e familiar 

 



Conclusão 

 

 

Para a coligação “Movimento Paulínia Cidadã” a participação da 

população é de fundamental importância, pois é a comunidade quem 

indica as ações a serem desenvolvidas pelo poder público. 

 

O país está passando por momentos difíceis e em Paulínia isso não é 

diferente.  Não podemos mais aceitar ingerência e desperdício do dinheiro 

público. 

 

A Força de vontade, honestidade e a transparência na administração vão 

proporcionar novos rumos para cidade de Paulínia, somos a renovação na 

gestão pública. 

 

As políticas sociais são necessárias para o combate das desigualdades, 

para melhoria da distribuição de renda, para o aumento da felicidade, da 

qualidade de vida, e do bem-estar da população. É necessário que o 

povo tenha acesso aos serviços públicos como saúde, habitação, 

segurança e todos os serviços públicos relevantes. 

 

Portanto, minha candidatura é baseada no respeito ao próximo e o desejo 

que todos vivam numa cidade onde sua população seja respeitada e seja 

contemplada com as ações do poder público. 

 

 

 

Ademir Antônio Bosco - Tuta Bosco 

 


