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SAÚDE 
 Informatizar o Sistema de Saúde para agilizar e garantir qualidade 

de atendimento ao usuário. (Integração digital das unidades de 
atendimento à Saúde, recadastramento de usuários do SUS, 
reorganização da Rede Básica). 

 Ampliar horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde, 
conforme demanda.  

 Construção de Unidade Básica de Saúde no bairro Santa Terezinha. 

 Reestruturação do Hospital Municipal de Paulínia. 
(Aprimorar atendimento da maternidade, criar UTI Neonatal) 

 Criar Centro de Atendimento Odontológico e desenvolver programa 
de atendimento nas escolas da Rede Municipal de Saúde.

 Implantação do Programa de Saúde da Família (PSF).

 Reestruturação e humanização do atendimento ao idoso (geriatria).

  Oferecer programas de qualificação para profissionais da Saúde, 
garantindo atendimento humanizado aos usuários do SUS. 

 Criação do Poupatempo da Saúde, que funcionará como um centro 
integrado de especialidades e realização de exames. 

 Firmar parceria com igrejas, entidades e associações para 
tratamento de dependentes químicos e apoio às famílias. 

 Firmar parceria para trazer um Hospital do Câncer para Paulínia 

SAÚDE ANIMAL 

 Reestruturar o departamento de Zoonoses 

 Realizar campanhas de castração e aprimorar controle de animais 
abandonados na cidade 

 Firmar parceria com o Estado, ONGs e Associações para garantir 
atendimento eficaz e gratuito para os animais do município 

 Realizar campanhas de conscientização sobre posse responsável 



EDUCAÇÃO 

 Reformar todas as escolas, modernizando as estruturas e 
readequando de acordo com as normas de acessibilidade. 

 Firmar parceria com o Governo do Estado para trazer ETECs e 
FATECs para Paulínia, com cursos específicos para o setor industrial. 

 Parceria com o SENAC para a implantação de unidade no município. 

 Informatização do ensino nas unidades da Rede Municipal. 

 Construção de escolas nas regiões que ainda não possuem unidades
de ensino, garantindo que os alunos estudem nas proximidades de 
suas residências.

 Reativação do Projeto SOL, com o desenvolvimento de ações de 
reforço escolar, atividades esportivas, culturais e profissionalizantes 
no contraturno escolar. 

 Ampliar programa de Bolsa de Estudos. 

 Acompanhamento vocacional dos alunos para identificar e 
incentivar profissionalmente os jovens. 

 Transformar Paulínia em referência em educação inclusiva. 
(Oferecer acompanhamento de alunos com necessidades especiais).

 Firmar parcerias para trazer Universidades para Paulínia, oferecendo
maiores oportunidades aos jovens de nosso município. 



COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 
EMPREGO 

 Ampliar Polo Industrial e criar Polo Tecnológico, com a implantação 
de programas de incentivo para atrair novas empresas. 

 Criar programa de benefícios para empresas e indústrias que 
absorverem mão de obra de moradores da cidade de Paulínia (mais 
emprego para os paulinenses) e consumirem no comércio local. 

 Reativação da Guardinha para facilitar o acesso dos jovens ao 
mercado de trabalho. 

 Investir em estrutura para as áreas comerciais das regiões do João 
Aranha e São José, levando as instituições bancárias e Correios de 
volta para os bairros. 

 Criar Polo Turístico e Cultural (especificações no tópico Cultura, 
Esporte e Lazer), para atrair investimentos, gerar empregos e 
fomentar o comércio local.

 Criar cooperativas para estimular e organizar setores de expressiva 
representatividade econômica. Exemplos: cooperativas de 
mulheres, motoboys, pequenos produtores rurais, comércio, entre 
outras. 

 Criar a Incubadora de Empresas, que funcionará como uma 
organização que oferece apoio ao processo de criação e 
consolidação de empresas. 



PROMOÇÃO SOCIAL 

 Manter programas do PAS.

 Criar Centro de Atendimento ao Idoso com apoio ao Clube da 
Terceira Idade. 

 Criar Centro de Atendimento a Pessoa com Deficiência. 

 Implantar novas unidades do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS). 

 Firmar parcerias com entidades para recuperação de moradores de 
rua. 

 Criação do Centro de Apoio à Mulheres Vítimas de Violência. 

 Manter convênios com entidades, cada uma dentro de sua 
especificação e segmento, para que o munícipe possa receber 
atendimento social específico. 

 Criar programa de apoio ao Conselho Tutelar. 

 Criar o Bolsa Emprego, que vai oferecer bolsa de um salário mínimo 
e uma cesta básica para desempregados do município. Para receber 
a bolsa, os cidadãos terão que prestar serviços e participar de cursos
de qualificação profissional oferecidos pelo Programa. 



FUNCIONALISMO PÚBLICO

 Criar, em conjunto com os servidores públicos, o Plano de Cargos, 
Carreira e Salários para todos os servidores municipais. 

 Criar cargo de Professores de Educação Infantil, regularizando a 
situação dos ocupantes dos cargos de educadores infantis. 

 Oferecer programas de qualificação e condições de trabalho para os 
servidores públicos. 

 Realização do pagamento dos funcionários da greve dos servidores 
e dos funcionários do CACO e AIJ. 

 Reajustar vale-refeição e vale-transporte de todos os servidores 
públicos municipais. 

 Criar estrutura administrativa do PAULIPREV através de concurso, 
garantir paridade no Conselho. 

 Estabelecer políticas públicas que garantam todos os direitos 
estabelecidos por lei para os aposentados do PAULIPREV. 

 Criar normas para preservação de patrimônio dos servidores 
públicos municipais. 



SEGURANÇA 

 Criar Central Integrada de Monitoramento – monitoramento 
participativo irá garantir maior abrangência de cobertura dos 
monitoramentos por câmeras. 

 Monitoramento de prédios e espaços públicos (praças, escolas, 
creches, UBSs, Hospital, entre outros).

 Reativar segurança dos portais da cidade, com a presença de 
viaturas. 

 Criar Ronda Escolar para garantir a segurança dos alunos e 
preservação do patrimônio público. 

 Criar Serviço de Inteligência das Forças de Segurança. 

 Implantação de tecnologias em centrais e viaturas, para garantir 
mais eficiência nos serviços. 

 Criar sub-sede da Guarda na região do João Aranha. 

 Aprimorar a qualidade da iluminação pública em toda a cidade 
(instalação de LEDs). Além de gerar economia para os cofres 
públicos, a iluminação adequada garante mais segurança aos 
munícipes e inibe o uso de drogas e a criminalidade. 



MOBILIDADE URBANA 

 Duplicar do viaduto sobre a Rodovia SP 332 (acesso à Rhodia) 

 Construir ponte sobre a ferrovia da estrada da Rhodia.

 Construir ponte estaiada para aprimorar o acesso da região central 
ao João Aranha. 

 Construir de um viaduto de acesso direto da Rodovia Zeferino Vaz a 
região do João Aranha. 

 Duplicar Rua São Bento.                            

 Assinar convênio com o Estado para isentar moradores de Paulínia 
do pagamento do pedágio.

 Revitalizar área central e criar bolsões de estacionamento e 
revitalizar ruas e calçadas dos centros comerciais dos bairros. 

 Criar mecanismos de sincronização de semáforos. 

 Adequar guias, calçadas e prédios públicos com as normas de 
acessibilidade. 



CULTURA, TURISMO, 
ESPORTE E LAZER 

 Implantar núcleos culturais e esportivos nos bairros através do 
Projeto SOL. 

 Criar Polo Turístico e Cultural – reativação, revitalização e 
reestruturação de áreas como o Minipantanal, Zoológico, Parque 
das Flores, Pedalinhos do Parque Zeca Malavazzi, entre outros 
importantes pontos turísticos da cidade. Retomar a realização de 
eventos como a Festa das Nações, Natal das Luzes e Paixão de 
Cristo. 

 Construir Pavilhão de Eventos Municipais para fomentar o Turismo 
de Negócios. 

 Promover audiência pública para a criação do PTL, plano de turismo 
local, a fim de possibilitar convênios com o Governo Federal, 
gerando financiamento para construções e reformas de restaurantes
e hotéis.

 Readequar o espaço do Sambódromo, para diversificar a realização 
de eventos no local.

 Criar centro de profissionalização para todas as modalidades 
esportivas. 

 Criar o Programa Bolsa Atleta Municipal. 

 Reativação dos jogos escolares do ensino público e particular. 

 Criar Centro de Esportes Radicais. 

 Firmar parcerias com as iniciativas pública e privada para 
profissionalização do esporte e cultura. 

 Reestruturar sistema de agendamento do Teatro Municipal, com o 
intuito de dar oportunidade para todas as entidades do município. 



 Oferecer estrutura para a criação da Orquestra Municipal de 
Paulínia e garantir estrutura para os grupos já existentes, como a 
Orquestra de Violas de Paulínia. 

 Criar o Centro de Tradições Nordestinas (CTN). 

 Reformar os ginásios de esportes já existentes e construir ginásio 
para a realização de jogos oficiais.

 Apoio aos grupos organizados para a realização de eventos em 
Paulínia, como o Clube de Cavaleiros.

 Revitalizar e urbanizar as praças dos bairros.

 Estender a implantação de academias ao ar livre para todos os 
bairros da cidade. 

 Garantir a melhor utilização do espaço do Polo Cinematográfico.  

 Criar centro de profissionalização de atividades culturais, 
oferecendo qualificação e incentivo para o desenvolvimento de 
talentos na área cultural. 

 Retomar atividades de lazer para a família, como a Gincana de 
Férias. 



MEIO AMBIENTE 

 Manter fiscalização preventiva de árvores para detectar árvores 
comprometidas e evitar acidentes. 

 Criar viveiro de desenvolvimento de mudas para estimular o plantio 
de árvores. 

 Criar grupo para fiscalizar e monitorar industriais com o objetivo de 
evitar possíveis acidentes químicos. 

 Criar programa exclusivo para coleta de lixo reciclável. 

 Criar programa de monitoramento da qualidade do ar nos principais
pontos da cidade, apontados por estudo técnico. 

 Realizar estudos com o intuito de solucionar o problema de mau 
cheiro onde falta bombeamento de esgoto, como nas regiões do 
Monte Alegre, São José e Bom Retiro.

PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO 

 Construir moradias populares e firmar convênio com a Caixa 
Econômica Federal para garantir financiamento e zerar déficit 
habitacional do município de Paulínia. 

 Criar programa de financiamento para reforma de habitações 
populares já existentes. 

 Garantir agilidade no processo de regularização de projetos 
arquitetônicos para residências.

 Criar departamento para auxiliar o munícipe na legalização de sua 
obra, confecção de plantas e ajustes.  



TRANSPORTE 

 Renovar frota de transporte escolar. 

 Renovar frota e modernizar o serviço de transporte municipal, 
através da inclusão digital. 

 Criação do Terminal de Integração e Bilhete Único. 

 Aumentar a frota de ônibus durante os horários de pico. 

 Criar Ponto de Ônibus com serviços inteligentes como o 
fornecimento de informações sobre horário de chegada dos ônibus, 
recarga de celular, entre outros. 

 Garantir o funcionamento dos equipamentos de acessibilidade em 
todos os veículos da frota. 


