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1 - INTRODUÇÃO  

 

Este Plano apresenta as principais propostas dos 

candidatos a prefeito Antonio Miguel Ferrari e o Vice-

Prefeito Adilson Domingos Censi para a 

Administração Municipal, no período de outubro de 

2019 a dezembro de 2020.  

 

O conteúdo programático das propostas foi 

desenvolvido a partir da geração de conhecimento, 

através de analise  temática e apresentação de 

diagnósticos setoriais para a construção de propostas 

viáveis e necessárias para Paulínia, considerando a 

situação precária da Administração, em razão das 

constantes trocas de Prefeito no Município, e 

sobretudo da precariedade dos serviços públicos 

entregues a população, apesar de Paulínia ter uma 

das maiores arrecadações do país.  

 

Um dos objetivos fundamentais será o de implantar 

um novo Modelo de Gestão na Administração 

Municipal, propondo e executando projetos 

estruturantes em serviços críticos para a população, 

buscando resultados altamente positivos nas diversas 

áreas de atuação do Governo.  

 

O Modelo de Gestão a ser implantado terá foco em 

instrumentos de planejamento, rigoroso 
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acompanhamento de metas e, igualmente, 

sustentado sobre uma forte disciplina de execução 

orçamentária e a implantação de planos e projetos 

para a concepção de novas soluções para a cidade 

no médio e longo prazo. Tais soluções, segundo 

nossa expectativa, contribuirão para que o Município 

atinja um posicionamento compatível com sua 

importância no Estado e retomar o protagonismo 

como referência regional. 

 

O Plano de Governo aqui delineado representa o 

desafio para um modelo de gestão de alto 

desempenho, refletindo simultaneamente o 

pragmatismo e o idealismo dos candidatos.  

 

As propostas contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que 

demandarão uma administração extremamente 

dedicada e competente, com diálogo, transparência, 

muito próxima das pessoas para que neste curto 

período possa reestruturar e reconstruir uma gestão 

com responsabilidade, transparência e defesa do 

erário em total sinergia   Municipal, Tribunal de 

Contas, Ministério Público e Sociedade Civil. 

 

Loira e Palito têm o compromisso de uma gestão com 

União, Diálogo e Trabalho para Avançar, com a 

participação da sociedade e transparência em todos 

os atos administrativos. Compromisso também da 
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presença constante do Prefeito e Vice junto à 

população, liderando com motivação e empenho 

construindo uma Paulínia melhor.  
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2. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO 

GOVERNO  

 

2.1       Objetivos Centrais do Governo  

 Governar com Diálogo, Transparência e Controle 

Social  

 Rigoroso Controle das Contas Públicas  

 Governar Cuidando a Vida das Pessoas  

 Implantar Políticas Sociais para Todos  

 Fortalecer a Educação, a Cultura e o Turismo de 

Forma Integrada  

 Fortalecer a economia com desenvolvimento 

sustentável  

 Ter Foco na Recuperação da Infraestrutura 

Urbana  

 Planejar a Estrutura Administrativa com Foco e 

Planejamento 

 

2.2. Princípios de Atuação do Governo  

 Organização e Planejamento  

  Diálogo e Transparência  

  Ação e Atitude 

  Confiança e Respeito  

  Experiência e Conhecimento  

  Credibilidade  

  Trabalho em Equipe 
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3. VISÃO DE LONGO-PRAZO PARA A CIDADE  

 

Este Plano de Governo considera um posicionamento 

de protagonismo para Paulínia a longo-prazo.   

No campo social, queremos uma cidade que tenha a 

busca constante por uma 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 

saúde básico eficiente e que promova hábitos e 

costumes mais saudáveis para uma população 

integrada à educação e cultura. Teremos uma visão 

sistêmica e ampliada para o setor primário e os 

homens, mulheres, crianças e jovens do campo, 

levando saúde, educação, cultura, infraestrutura e 

fomentando o desenvolvimento sustentável, como 

fonte de geração de renda através da agregação de 

valor as atividades desenvolvidas no município de 

Paulínia. 
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4 - PROPOSTAS DE GOVERNO  

 

4.1. 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, através da ocupação de cargos 

estratégicos da administração;  

  Implantar efetivamente a Ouvidoria Municipal – 

Fala Comunidade, com finalidade exclusiva 

institucional; 

  Reformular o Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social, com a implantação de 

Câmaras Temáticas;  

  Valorizar os Conselhos das diferentes áreas 

com espaço de participação nas decisões do 

governo e buscando o cumprimento de sua 

função de controle social. Divulgar calendário de 

reuniões dos Conselhos;  

  Zelar pelo cumprimento da lei que determina que 

a prestação de contas do governo seja 

amplamente publicizada, com cumprimento dos 

prazos estabelecidos;  
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 Dar transparência às contas públicas, através do 

Portal de Transparência com facilitação do 

acesso; 

  Fortalecer o Conselho das Associações de 

Moradores; 

  Garantir a presença constante do prefeito e do 

vice-prefeito junto à população. A prefeitura 

sempre estará de portas abertas para a 

comunidade, bem como para todos os 

segmentos representativos da sociedade. 

 

4.2. 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;  

 Recuperar a situação financeira do Fundo 

Previdenciário dos Servidores;  

 Melhorar, aprimorar e modernizar o sistema de 

arrecadação da prefeitura; 

 Auditar e melhorar a cobrança da dívida ativa do 

município;  

 Promover a reestruturação do quadro de 

servidores municipais com uma nova estrutura 

administrativa.  
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4.3 PROMOÇÃO DA CIDADANIA, COM FOCO NO 

CUIDADO ÀS PESSOAS  

 Informatizar as UBSs e integrar os sistemas de 

atendimento;  

  Dar agilidade na marcação de exames e 

implantar a central de marcação de consultas. 

 Ter qualidade e respeito no transporte de 

pacientes; 

 Implantar o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher; 

 Implantar o Programa Primeira Infância Melhor.  

 Implantação de um Hospital da Mulher;   

  Implantar programas como atendimento 

domiciliar de pacientes; 

  Ampliar as Equipes de Saúde da Família;  

 Ampliar o acesso à mamografia e aos 

preventivos de câncer de próstata, útero e colo 

de útero.  

 Realizar mutirões de saúde para atendimento 

ginecológico, oftalmológico, neurológico, 

odontológico e cardíaco;  

 Retomar os programas de prevenção das 

doenças transmitidas sexualmente; 

 Estabelecer parcerias com entidades para 

acolhimento e defesa dos animais de rua. 
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4.4. POLÍTICAS SOCIAIS PARA TODOS E TODAS   

 Criar a Coordenadoria de Direitos Humanos 

(Mulheres, Juventude, Negros e LGBT);   

 Fortalecer a atuação dos CRAS e do CREAS; 

 Regularizar as atividades desenvolvidas junto às 

populações vulneráveis, com a devida 

informação ao MDS para recuperar a vinda de 

recursos e desenvolver as políticas do SUAS; 

 Implantar equipe volante para mapeamento e 

acolhimento de pessoas em situação de 

vulnerabilidade; 

 Implantação da Casa Abrigo para Crianças; 

 Instituir Programa de Enfrentamento ao Uso de 

Drogas;  

 Implantar o Centro do Idoso;  

 Construir parceria para a implantação de uma 

casa de tratamento para dependentes químicos; 

 Ofertar cursos profissionalizantes; 

  Realizar processo seletivo para ampliação dos 

profissionais técnicos da área da assistência 

social; 

 Criar o Programa Jovem Empreendedor; 

 Desenvolver atividades de lazer, esporte e 

aprendizagem no turno inverso ao do horário 

escolar para atender a juventude de Paulínia; 

  Implantar uma incubadora de talentos jovens; 

  Ampliar o número de praças e recuperar os 

espaços de lazer para a juventude; 

 Implantar Programa de Atenção à Saúde da 

Juventude - ASJ – (DSTs, Gravidez na 
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Adolescência, combate a drogadição, violência 

juvenil, bullying, respeito, diversidade e outros);  

 Retomar a parceria com entidades assistenciais;   

 Firmar convênio especifico para Assistência 

Judiciária Gratuita. 

 

4.5 FORTALECER A EDUCAÇÃO, A CULTURA 

E O TURISMO DE FORMA INTEGRADA   

  

 Fortalecer a atuação das Escolas Infantis; 

 Regulamentar as Escolas Infantis;  

 Melhorar a Merenda Escolar; 

 Realizar a formação permanente dos 

professores; 

 Valorizar os professores e trabalhadores da 

educação, respeitando seus direitos e liberdade 

de expressão; 

  Realizar de Concurso Público para as áreas da 

saúde e educação; 

 Incluir no currículo escolar uma disciplina de 

Empreendedorismo para jovens; 

  Realizar amplo debate com o setor do turismo da 

cidade para identificar o potencial turístico do 

município; 

  Dar apoio permanente ao esporte amador; 

 Promover campeonatos das escolas municipais 

nas modalidades de atletismo, futebol, handebol, 

entre outras; 

  Realizar “Festival Paulínia Canta e Dança”, 

valorizando os talentos locais; 
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  Promover a descentralização da cultura e do 

esporte, levando-os para os bairros;   

 Apoio aos eventos do calendário oficial da 

cidade: Carnaval, Semana Jurídica, Semana de 

Aniversário da Cidade, Festa do Peão, entre 

outros; 

  Ampliar as academias de saúde nos parques e 

praças. 

 

 

4.6. FORTALECIMENTO DA ECONOMIA COM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 Criar o Plano de Obras de recuperação da 

infraestrutura urbana sobretudo a construção da 

ponte do rio Atibaia que vai interligar o centro 

industrial de Paulínia e os bairros São José I e II, 

Marieta Dian, Pazetti, Saltinho, Jardim América, 

Vida Nova, Leonor I e II, Alto do Pinheiros, 

Parque das Árvores, Jequitibá I e II, Vila Nunes, 

Morro Alto, Jardim Olinda, São Domingos, 

Patropi, Bela Vista aos bairros Monte Alegre I, II, 

III, IV e V, Parque da Represa, Nova Veneza, 

Serra Azul, Primavera, Parque dos Servidores, 

Jardim Flamboyante, Cooperlotes, Bom Retiro e 

acesso à Rodovia Prefeito José Lozano de 

Araújo. 

 Implantar o PAC de Paulínia com a criação do 

Fundo de Desenvolvimento do município; 
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  Ampliar, fortalecer e dar a autonomia de 

fiscalização para o Departamento de Meio 

Ambiente; 

  Implantar e fomentar as incubadoras de 

empresas e distrito industrial;  

 

 

4.7 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA COM FOCO 

E PLANEJAMENTO  

 Realizar o Planejamento Estratégico da 

Administração Municipal;  

 Implantar a Sala de Gestão e Monitoramento. 

  Realizar a avaliação e aprimoramento da 

estrutura administrativa existente;  

 Implantar políticas públicas com planejamento e 

participação; 

  Implantar a CENTRAL DE PROJETOS, área 

técnica especializada na elaboração de projetos 

para a captação de recursos federais e 

internacionais; 

  Criar o Banco de Dados Municipal;  

 Sistematizar e integrar os dados para controle 

em tempo real das ações de governo bem como 

as fiscalização e controle também em tempo real 

da utilização de recurso públicos; 

 Incluir uma visão sustentável no período de 

revisão do Plano Diretor Participativo; 

 Firmar convênio com o Tribunal de Justiça para 

implantação do novo Fórum de Paulínia;  
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 Firmar convênio com a Secretaria de Segurança 

Pública para implantação da Delegacia da 

Mulher. 

 

 

Antonio Miguel Ferrari 
 Prefeito 

 

 

Adilson Domingos Censi  
Vice-Prefeito 


