Plano de Governo do partido PRTB – 28, município de Paulínia, para pleito eleitoral em eleição
suplementar em 01 setembro de 2019.

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS:

- Governar com diálogo, transparência e controle fiscal e social;
- Respeito e disciplina quanto as Leis que regem a boa administração pública;
- Rigoroso controle das contas Públicas;
- Governar cuidando das vidas das pessoas;
- Desenvolvimento forte na área da Educação na criação de vagas, investimento em
aperfeiçoamento de profissionais e integração escola comunidade;
- Desenvolvimento forte na área da saúde pública, especialmente no atendimento de
urgência/emergência, hospital, UBS e pronto atendimento, otimizar as realizações de cirurgias
eletivas, realizações de exames e colocar as enfermarias fechadas em funcionamento. Priorizar
a reposição de remédios e equipamentos;
- Atuar de forma rápida e eficiente na mobilidade urbana quanto ao transporte público quanto
à segurança e conforto aos usuários;
- Por meio das obras e serviços públicos, otimizar a limpeza urbana, varrição e o bom
ornamento no sentido de evitar insetos e demais pragas que possam causar problemas de
saúde ao cidadão;
- Desenvolver cultura e turismo de forma integrada;
- Desenvolver e estimular o comércio local na cidade como um todo;
- Investir na segurança pública no sentido de integração das polícias, bem como auxiliar nas
estruturas para o bom trabalho dos profissionais;
-Investir em programas educacionais contra maus tratos aos animais, investir em políticas
públicas de acolhimento de animais abandonados em condições de maus tratos e
implementação de programa de castrações, chipagem e ativação do departamento de saúde
animal, readequação do departamento de zoonoses;
- Respeitar e ter disciplina na execução orçamentária;
- Zelar pelo respeito e credibilidade junto aos fornecedores;
- Investir em esportes estimulando todos os cidadãos, em todas as faixas etárias a prática
esportiva em prol do bem estar pessoal e social;
- Toda a estrutura administrativa será orientada por rigoroso planejamento;
- Política de meio ambiente totalmente calcada no desenvolvimento sustentável;
- Total e absoluta transparência às contas públicas;

- Valorização do servidor público respeitando os direitos adquiridos e proporcionando boas
condições de trabalho;
- Ofertar qualificação permanente aos servidores de carreira.

TEREMOS COMO PRINCÍPIO DE ATUAÇÃO:

Organização e planejamento
Diálogo e transparência
Ação e atitude
Confiança e respeito
Experiência e conhecimento
Credibilidade
Trabalho em equipe

Angela Duarte - Prefeita.
Dra. Paula Benites - Vice.

Slogan de campanha: “CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA PARA PAULÍNIA”.

