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Saúde

• Medicina preventiva: Implantar projeto de mutirão da saúde para 
atendimento nas casas.

• Analisar criticamente junto com os departamentos os fluxos da saúde 
para agilizar e melhorar o atendimento da população;

• Manter a regularidade dos medicamentos na farmácia da UBS.
• Priorizar o atendimento básico nas unidades básicas de saúde.
• Fortalecer o conselho da saúde, dando autonomia e recursos para o 

seu pleno funcionamento.
• Convênio com a Unicamp para atendimento do HMP.
• Reduzir volume de atividades destinado a Cismetro.
• Manter e melhorar o centro de geriatria atendendo toda demanda da 

cidade.
• Estender horário de atendimento da saúde na região do João Aranha.
• Utilização do Sistema de Informatização da Saúde já desenvolvido 

pelo SUS



PLANO DE GOVERNO - PT

Educação

• Implantar atividades de lazer e recreação nas escolas municipais 
nos períodos de férias escolares, com equipes especializadas para 
atender as mulheres trabalhadoras.

• Nenhuma sala de aula sem professor.
• Valorização do profissionalizante.
• Ampliação de bolsa de estudo para ensino profissionalizante e 

superior com transparência no sistema seleção.
• Estímulo ao aperfeiçoamento continuado dos profissionais da 

educação, em parceria com universidades.
• Valorização do conselho da educação e das associações de pais e 

mestres.
• Combate ao analfabetismo em todas as idades.
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Promoção Social

• Reativar centro de apoio a mulher vitima de violência;
• Implementar sistema de ginástica e recreação para a terceira idade com 

monitoramento da saúde;
• Desenvolver políticas de combate aos preconceitos
• Fortalecer o cumprimento da legislação da pessoa com deficiência de 

forma a melhorar a acessibilidade e qualidade de vida;
• Fortalecer os conselhos da assistência social, de modo a  melhorar a 

qualidade de vida da população.
• Implantação do renda cidadã ampliando o PAS.
• Instituir prêmio para empresa amiga da mulher Paulinense.
• Organizar campanhas educativas visando alterar o quadro de divisão 

sexual do trabalho, diminuindo as desigualdades de gênero, raça e classe 
que estão relacionadas ao trabalho doméstico.
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Transporte, Transito e Mobilidade

• Programa de criação/ampliação de novas centralidades.
• Programa de requalificação da operação da rede de transporte público 

sob a ática dos usuários.
• Estudo de rota alternativa para acesso a região do João Aranha e São 

José para desafogar o transito sobre a ponte do rio Atibaia.
• Programa de ampliação de ciclovias.
• Programa de criação e ampliação de rotas interbairros.
• Criação do programa de recuperação e regulamentação das calçadas que 

garantam a segurança e comodidade aos pedestres.
• Investir na modernização e manutenção adequada no sistema semafórico 

da cidade.
• Criação de zona azul nas áreas de maior concentração de carros 

estacionados.
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Trabalho e Renda

• Programa de incentivo a empresa que contratar 
trabalhadores de Paulínia.

• Criação de emprego através de ações de fomento do 
mercado de micro e pequenas empresas, inclusive 
empreendedores com vínculo na cidade.

• Programa de incentivo a instalação de novas empresas 
no polo industrial.

• Programa de capacitação de trabalhadores, inclusive 
jovens com vista ao primeiro emprego.
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Meio Ambiente

• Politica municipal de biodiversidades e áreas verdes.
• Consolidar a implantação das unidades de 

conservação e proteção integral (Mini Pantanal, 
Zeca Malavasi, parque das flores, Jardim Botânico, 
Zoológico, Parque da amizade etc...).

• Fortalecer e ampliar a gestão participativa nas áreas 
de proteção ambiental.

• Mapear e promover ações de proteção das áreas de 
nascentes, lagoas e arborização dos municípios.
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Servidor Público

• Promover reuniões em todos os setores da administração municipal e discutir 
com os servidores as carências do departamento que dificultam a execução 
dos serviços do setor.

• Valorização e utilização dos servidor de carreira nos cargos de hierarquia 
municipal.

• Programa de melhoria das condições de trabalho.
• Administração aberta ao diálogo com o sindicato dos servidores em respeito 

as mais diversas pautas  dos servidores.
• Programa de incentivo a assiduidade.
• Promover palestra motivacional para os servidores públicos.
• Promover ações conjuntas (Administração e Servidores) para fortalecer e 

preservar a saúde financeira e estrutural da PAULIPREV.
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•Lazer, Esportes e Cultura 
•Garantir o funcionamento, manutenção e ampliação dos espaços para  a prática de esportes 
de todas as modalidades. 

•Promoção de eventos  Culturais nos espaços que o Município já possui ( teatro, brasil 500  
e demais), valorizando a participação prioritária dos Artistas da Cidade.

•Promover  feiras de artesanato, gincanas e festivais de músicas, outras atividades visando 
a sobrevivência e ampliação dos nossos micro empreendedores e produtores de cultura e 
de arte, pincipalmente os  que se utilizam dos reciclados.

•Programa  de esportes, ginásticas e outras atividades voltadas para a terceira idade


