
Os primeiros cem dias da nova administração municipal de  
Paulínia foram completados nesta segunda-feira, dia 10 de abril,  

com ações que visam a recuperação financeira do município,  
asseguram o rígido controle dos gastos e pretendem garantir o  
fortalecimento de parcerias com os governos estadual e federal  

para ampliar os investimentos de uma Prefeitura comprometida  
por mais de R$ 400 milhões em dívidas. 

100 DIAS DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
P R E S TA Ç Ã O  D E  C O N TA S  

GESTÃO E RESPONSABILIDADE
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Colocando a casa em ordem...

RECUPERAÇÃO FINANCEIRA

Prefeitura luta para equilibrar orçamento comprometido 
por queda na arrecadação e mais de R$ 200 milhões 
em restos a pagar deixados pela antiga Administração

Pagamento de mais de 900 
títulos abaixo de R$ 10 mil 

Obtenção da CND para  
captação de recursos federais

Em 1º de janeiro de 
2017, Dixon Carvalho as-
sumiu a Prefeitura Munici-
pal de Paulínia com um or-
çamento comprometido por 
R$ 201 milhões de restos 
a pagar, R$ 57 milhões em 
dívidas com a Pauliprev e 
R$ 153 milhões em débitos 
previdenciários junto à Re-
ceita Federal. 

 De acordo com o secre-
tário de Finanças e Admi-
nistração, Silvio César An-
drade, apesar de contar com 
alta arrecadação, a cidade 
de Paulínia deve passar por 
um período de dificuldades 
no âmbito financeiro. “A cri-
se que afetou o país trouxe 
reflexos diretos em nossa 
arrecadação e será preciso 
rever a previsão orçamen-
tária para 2017, pois creio 

que não alcançaremos os 
cerca de R$ 1,4 bilhão es-
tipulados pela administra-
ção anterior. Para o mês de 
abril, por exemplo, a previ-
são de repasses de ICMS 
é de R$ 40 milhões, o que 
representa cerca de 50% a 
menos do que o valor rece-
bido em março”, ressalta.

Ainda de acordo com Sil-
vio, basta avaliar a relação 
entre receita e despesa dos 
primeiros três meses do 
ano, para vislumbrar o que 
vem pela frente. “Está cla-
ro que teremos que reduzir 
custos e enxugar gastos se 
quisermos honrar todos os 
compromissos”, ressalta. 

Com 100 dias de Gover-
no, a nova Administração 
conseguiu efetuar R$ 41 
milhões em pagamentos 

novos investimentos e co-
brar dívidas. “É hora tam-
bém de nos mobilizarmos 
para receber daqueles que 
nos devem. Temos R$ 135 
milhões na dívida ativa. Um 
Projeto de Lei já foi enviado 
à Câmara para que pos-
samos garantir desconto e 
parcelar esses valores”. 

A Secretaria tenta ain-
da recuperar mais R$ 33 
milhões em repasses do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) que se 
encontram bloqueados.

Para agilizar processos e 
dar andamento aos mais de 
1.400 processos que foram 
encontrados parados desde 
agosto de 2016, foram con-
vocados dois contadores 
aprovados em concurso. 

A máquina pública é uma engrenagem. Se uma 
pequena peça trava, todas as outras sofrem o  
impacto. Com essa visão, a Secretaria de Finan-
ças executou o pagamento de 900 títulos abaixo 
de R$ 10 mil que se encontravam parados na 
Prefeitura. Além de destravar diversos procedi-
mentos, a medida pretende regularizar definitiva-
mente o pagamento de pequenos fornecedores e 
prestadores de serviço. 

Entre os meses de agosto e dezembro de 2016,  
a Prefeitura interrompeu os pagamentos do  
PASEP o que acarreta na perda da Certidão  
Negativa de Débitos (CND). Sem o documento,  
o município fica impedido de receber verbas 
oriundas de programas do Governo Federal.  
No mês em que a nova Administração completa 
100 dias de gestão, Paulínia recupera a CND e 
está apta para captar recursos. 

RECEITA X DESPESA

RESTOS A PAGAR DE 2016   R$ 41,5 milhões
FOLHA DE PAGAMENTO 2017 R$ 108,8 milhões
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 414 mil
FORNECEDORES DE 2017  R$ 28,9 milhões 
PAULIPREV   R$ 24 milhões 
   
TOTAL .............................................................    R$ 203,7 milhões 

ICMS REPASSE    R$ 158,8 milhões  
IPVA - COTA    R$ 12,7 milhões  
IPI EXPORTA    R$ 1,1 milhão   
FPM QUOTA    R$ 6,7 milhões 
TRANS ICMS DES.   R$ 597,919 mil 
IMPOSTOS   R$ 30,8 milhões 
TAXAS     R$ 360,5   
 
TOTAL...........................................................     R$ 211,3 milhões

JANEIRO A MARÇO 2017

RECEITA

DESPESA

atrasados, regularizando a 
situação de diversos forne-
cedores e prestadores de 
serviços.

 “Essa foi uma batalha 
que tivemos que travar 
com muita responsabilida-
de. Afinal, quando falamos 
de gestão pública estamos 
tratando de serviços pres-
tados à população. Demos, 
então, prioridade a fornece-
dores de áreas como Saú-
de, Transporte, Educação e 
Serviços Publicos. Para que, 
assim, mesmo com todas as 
dificuldades, conseguísse-
mos manter os serviços es-
senciais em funcionamento”, 
explicou o secretário. 

Além de cortar custos, o 
objetivo do Governo para 
os próximos meses é atrair 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mais oportunidades para os paulinenses

A nova Administração 
de Paulínia, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
(SMDE), buscou nestes 
100 dias de Governo 
realizar um trabalho de 
aproximação junto ao se-
tor empresarial do muni-
cípio. Foram cerca de 70 
reuniões realizadas com 
representantes de em-
presas com o objetivo de 

conhecer as necessida-
des dos vários segmen-
tos e atrair novos inves-
timentos para a cidade. 
A Secretaria também já 
deu início aos estudos 
para realizar alterações 
na Lei de Incentivo Fiscal 
existente no município. 

O trabalho começou a 
gerar frutos e a Secreta-
ria contabiliza 35 projetos 
em andamento, sendo 

Revitalização do Paulínia Shopping
Já está em andamento  
o projeto de revitalização  
e recuperação do Paulí-
nia Shopping. As ações 
preveem a revisão de 
contratos e negociação 
dos lojistas e o reposicio-
namento do Shopping. 
O objetivo é melhorar o 
movimento do comércio, 
gerar emprego e renda e 
impulsionar a economia.

dois deles intermediados 
pela Investe São Paulo. 

Por intermédio da 
Agência de Inovação da 
Unicamp (INOVA) – Par-
que Tecnológico Galileu 
– a cidade busca parce-
rias para o desenvolvi-
mento do projeto de cria-
ção de “Incubadoras de 
base Tecnológica”.

Outro projeto já em 
andamento é a criação 
da “Incubadora Social”, 
um programa de Desen-
volvimento do Empreen-
dedorismo Social, onde 

os participantes serão 
assessorados no plane-
jamento e na implemen-
tação de seus projetos 
assistenciais.

Inserir os paulinenses 
no mercado de trabalho 
através da capacitação 
e qualificação de mão de 
obra também é uma das 
prioridades da SMDE.

 Para isso, está em an-
damento o fortalecimen-
to de parcerias com ins-
tituições como o Sebrae, 
Senai, Sesi, Sest, Ciee, 
Acip, Fiesp e Unicamp. 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES
A nova Administração Municipal enxerga a capacitação e 

qualificação de mão de obra como o melhor caminho para a 
recolocação dos cidadãos no mercado de trabalho. Por isso, 
tem firmado parcerias para oferecer cursos gratuitos voltados 
para diferentes segmentos.  

Em apenas 100 dias, a Prefeitura, em parceria com insti-
tuiçoes assistênciais e com a iniciativa privada, garantiu vaga 
para 103 paulinenses em cursos de Hidráulica Predial, Empre-
gada Doméstica, Maquiagem Profissional e Informática.

485
NOVAS VAGAS DE  

EMPREGO

4.200
ATENDIMENTO PELO  
EMPREGA PAULÍNIA

1.061
ATENDIMENTOS NO POSTO DE  

INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIO 

107 
ATENDIMENTOS NO  
BANCO DO POVO

ATENÇÃO AO CIDADÃO

Administração busca investimentos para novos  
projetos e aposta em qualificação de mão de obra 
para inserir paulinenses no mercado de trabalho 
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SAÚDE 

Uma corrida contra o tempo para  
tirar a cidade da UTI....

Secretaria foi encontrada em caos administrativo; 
equipe corre para quitar dívidas e normalizar serviços

A situação em que a 
nova Administração Mu-
nicipal encontrou a Se-
cretaria da Saúde em 1º 
de janeiro deste ano foi 
de precariedade. Falta de 
medicamentos e mate-
riais de insumos no hos-
pital e Unidades Básicas 
de Saúde, prédios em 
estado de deterioração, 
defasagem no quadro de 
pessoal.

Ao longo da última dé-
cada, a Saúde sofreu 
com constantes exone-
rações e não houve re-
posição no número de 
profissionais. Em con-
trapartida, neste mesmo 
período, a população da 
cidade praticamente do-
brou e a crise enfrentada 
pelo país provocou gran-
de crescimento no núme-
ro de usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
O resultado? Um quadro 
de profissionais defasado 
e, consequentemente, o 
pagamento excessivo de 

horas extras. Somente 
nos meses de janeiro e 
fevereiro deste ano, a ci-
dade pagou cerca de R$ 
1 milhão em horas ex-
tras para profissionais de 
Saúde. 

Para combater o caos 
generalizado em que a 
Pasta foi encontrada, a 
equipe tem se empenha-
do em uma força tarefa 
administrativa. Nestes 
100 primeiros dias de Go-
verno, a Secretaria atua-
lizou todos os processos 
de compra relacionados 
ao abastecimento do 
Hospital e demais uni-
dades de Saúde do mu-
nicípio. De acordo com 
levantamento, existiam 
solicitações de compra 
de materiais datadas de 
agosto de 2016 que se-
quer haviam sido formali-
zadas. 

“Agora, estamos cor-
rendo atrás do prejuízo. 
Porém, os processos bu-
rocráticos são demora-

dos. É uma corrida contra 
o tempo”, afirma o secre-
tário de Saúde, Dr. Cláu-
dio Miranda. 

Ainda de acordo com 
informações da Pasta, 
a dívida de aproximada-
mente R$ 40 milhões dei-
xadas em restos a pagar 
na área da Saúde, tem 
prejudicado a qualidade 
dos serviços prestados 
aos cidadãos. “O paga-
mento dos médicos que 
prestam serviços no HMP 
não era feito desde se-
tembro. As dívidas com 
fornecedores e empresas 
responsáveis pela manu-
tenção de equipamentos 
causou um verdadeiro 
caos administrativo”, res-
salta o secretário. 

O pagamento dos mé-
dicos referente aos me-
ses de outubro, novem-
bro, dezembro e janeiro 
já foi regularizado. 

“Estamos renegocian-
do dívidas e quitando 
débitos. A expectativa é 
que os serviços sejam 
normalizados em até 30 
dias”, finaliza Dr. Cláudio. 

COMBATE À DENGUE
Em parceria com as secretarias de Ser-
viços Públicos e Defesa Civil, a Saúde 
promoveu mutirões de combate ao  
mosquito Aedes Aegypti. As ações trou-
xeram resultados: em três meses, a cidade  
registrou apenas quatro casos de dengue.
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EDUCAÇÃO

Bolsa Educação bate recorde em  
número de alunos contemplados

dápio, acompanhamento nutricional, entre outros diversos benefícios.
A mudança gerou bons resultados e tem sido elogiada por professores, diretores e nutricionistas da 

rede. “As crianças estão comendo muito melhor e isso reflete diretamente na qualidade do desempenho 
dentro de sala de aula”, afirma a professora responsável pela Escola Municipal Beatriz Fadin da Silva 
(Creche e EMEI), Sinome Vincoletto Lacerda Silva. 

    Cerca de 1.400 ins-
crições, 986 documen-
tações completas entre-
gues para análise. Estes 
são os números do Bolsa 
Educação, registrados 
nos 100 primeiros dias 
de Governo da atual Ad-
ministração. “Este ano 
também bateremos o re-
corde de contemplação 
e, assim, essa será a 

Administração que mais 
contemplará municípes 
com o Bolsa Educação”, 
afirma o secretário de 
Educação, Luciano Ra-
malho. 
   Graças ao empenho da 
equipe da Secretaria de 
Educação, cerca de mil 
alunos poderão usufruir 
dos benefícios do Pro-
grama ainda esse ano. 

    “Assim que assumimos 
a Prefeitura, detectamos 
cerca de R$ 1 milhão 
em dívidas referentes a 
pagamentos do Bolsa 
Educação. Por tratar-
mos a Educação como 
prioridade, conseguimos 
efetuar os pagamentos 
atrasados, regularizando 
a situação dos alunos”, 
ressalta Luciano. 

Prefeitura pagou dívida de R$ 1 milhão deixada pela antiga gestão para garantir  
que beneficiários do programa pudessem ingressar nas universidades

  Vale ressaltar que, caso 
os pagamentos não fos-
sem realizados, algumas 
instituições de ensino se 
recusariam a realizar as 
rematrículas. 

A inexistência do processo de transição governamen-
tal causou prejuízos em todos os setores do Governo. 

Como primeiro desafio frente à Educação, a atual 
Administração buscou, portanto, dados e informações 
essenciais para o funcionamento da máquina. 

Foi quando o calendário letivo entrou em pauta e a 
Secretaria realizou  um minucioso levantamento acerca 
dos serviços que envolviam a merenda escolar, com o 
intuito de evitar contratempos. 

“Identificamos então que a maioria dos contratos ad-
ministrativos que atendiam a alimentação escolar com 
fornecimento  de gêneros alimentícios até o final de 2016 
estavam expirados e os remanescentes que poderiam 
ser renovados ou prorrogados não concordavam com 
estes expedientes alegando que a Administração passa-
da havia deixado um montante significativo de pagamen-
tos pendentes”, informa o secretário Luciano Ramalho. 

Ainda de acordo com o secretário, foram identificados 
déficits de mão de obra (63 cozinheiras e 11 nutricionis-
tas).  Para solucionar o problema, a Secretaria terceirizou 
todo o sistema de fornecimento de merenda, garantindo 
mão de obra adequada, diversidade e qualidade no car-

SUPERANDO OBSTÁCULOS
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DEFESA DO CIDADÃO

Mais segurança nas ruas da cidade

    A integração das for-
ças de segurança tem 
pautado as ações para 
a prevenção da crimi-
nalidade em Paulínia. 
    Nestes 100 dias de 
governo, a Secretaria 
de Segurança Pública 
tem realizado trabalho 
em conjunto com as 
polícias Militar e Civil 
em busca de resul-
tados positivos para 
toda a comunidade e 
visando a redução da 
criminalidade e do  trá-
fico de drogas.
    Para garantir es-
trutura para a Guarda 
Municipal do municí-
pio e mais segurança 
para os cidadãos, a 

Cidade vai receber 29 novas viaturas

Prefeitura buscou so-
lucionar, nestes 100 
dias de Governo, a 
situação precária em 
que se encontrava o 
quadro de viaturas da 
corporação. 
    Desde meados de 
2016, a antiga ges-
tão deixou de efetu-
ar os pagamentos da 
empresa responsável 
pelo aluguel dos veí-
culos. 
    “Nós fizemos então 
uma negociação com 
a empresa para quitar 
a dívida remanescen-
te e concluímos o pro-
cesso licitatório para a 
locação de 29 novas 
viaturas, que devem 

chegar no prazo de 
90 dias”, relata o se-
cretário de Seguran-
ça, Emerson Baptista.  
O secretário ressalta 
ainda que para suprir 
a necessidade imedia-
ta a empresa entregou 
quatro viaturas que já 
estão em operação, 

além de reformar uma 
Chevrolet S10. 
    Além das viaturas, 
também foi regulari-
zada junto a Polícia 
Federal a situação de 
aproximadamente 100 
armas de fogo que se 
encontravam com os 
registros vencidos. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

Secretaria convoca seis novos procuradores

    Para garantir mais 
agilidade aos processos 
que tramitam na Prefeitu-
ra Municipal de Paulínia, 
a Secretaria de Negócios 
Jurídicos convocou mais 
seis procuradores apro-
vados em concurso. 
    De acordo com o se-
cretário da Pasta, Dr. 
Luciano Carrer, a Pro-
curadoria funcionava 
com apenas quatro pro-

curadores há cerca de 
20 anos. 
   “Garantir agilidade e 
qualidade ao andamen-
to dos processos que 
tramitam na SNJ é uma 
das metas no novo Go-
verno. Quando assu-
mimos, existiam 2.500 
protocolos parados. Já 
conseguimos dar anda-
mento a 1.300 deles”, 
ressalta Dr. Luciano. 

Novo Plano de Cargos, Carreira e Salários  
dos Servidores começa a ser discutido

    Após conduzir a elaboração e aprovação do projeto 
que instituiu a nova Estrutura Administrativa da Pre-
feitura Municipal de Paulínia, a Secretaria de Negó-
cios Jurídicos deu início a uma nova missão. Com a 
participação do Sindicato dos Servidores Públicos de 
Paulínia, a SNJ iniciou a análise para criação do novo 
Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores.
    A expectativa do Governo é que o projeto seja en-
caminhado à Câmara Municipal para votação em um 
prazo máximo de seis meses, atendendo a uma antiga 
reivindicação dos funcionários públicos.

Objetivo é agilizar tramitação de processos
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OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Hospital será entregue em outubro
    As obras de reforma 
do Hospital Municipal 
de Paulínia foram reto-
madas pela Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos desde janeiro 
deste ano. 
     Por tratar a Saúde 
como prioridade, a atu-
al gestão empenhou 
esforços para agilizar 
o andamento da refor-

ma e, assim, garantir 
melhor qualidade de 
atendimento aos cida-
dãos. “A determinação 
do prefeito é que o 
Hospital esteja pronto 
até outubro deste ano. 
Para isso, temos reali-
zado vistorias diárias 
no local”, afirma o se-
cretário da Pasta, Val-
dir Terrazan. Reforma prevê a criação de 200 novos leitos 

Prefeitura conclui reforma da EMEI 
Francisca Rubino Lozano de Araújo 

Secretaria retoma obras de reforma 
da EMEI Itela Ferro Soldeira 

Mutirões recolhem cerca de 6 mil toneladas de entulho

Novo sistema pretende eliminar pontos clandestinos de descarte

   Para otimizar a utili-
zação das caçambas de 
descarte de entulhos pro-
venientes de pequenos 
geradores (residenciais) e 
combater pontos clandes-
tinos de descarte, a Prefei-
tura Municipal de Paulínia, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 
iniciou a implantação de 

pontos fixos de descarte em 
diversos bairros da cidade. 
  Ao todo, 71 caçambas 
permanentes já foram im-
plantadas e ficarão à dis-
posição dos cidadãos em 
tempo integral. A coleta do 
entulho depositado correta-
mente nos pontos fixos de 
descarte é realizada perio-
dicamente.

    Para combater o des-
carte clandestino de en-
tulhos, a Prefeitura de 
Paulínia, por meio da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, tem 
realizado mutirões de 
limpeza pelos bairros da 
cidade. 
    Entre os meses de 
janeiro e fevereiro des-
te ano, foram coletadas 

cerca de 6 mil toneladas 
de entulho. 
   A operação já passou 
pelas regiões dos bair-
ros São José II, João 
Aranha, Vida Nova, 
Nova Paulínia, Betel,  
Santa Terezinha , Bom 
Retiro, Cooperlotes, 
Parque dos Servidores, 
Jardim Leonor e Jardim 
Amélia. 
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HABITAÇÃO

Projetos em andamento preveem  
construção de 2.700 moradias populares

   A Secretaria Muni-
cipal de Habitação da 
Prefeitura Municipal de 
Paulínia realizou, nos 
primeiros 100 dias de 
Governo, duas reuni-
ões para tratar de as-
suntos relacionados a 

projetos habitacionais. 
   O primeiro encontro 
reuniu representan-
tes da empresa Sugoi 
para tratar do início 
das obras do conjunto 
habitacional localizado 
nas proximidades do 

bairro Bom Retiro. 
    O projeto, que prevê 
a construção de 1.320 
apartamentos, atende-
rá famílias com renda 
de 0 a 3 salários míni-
mos. 
   O secretário de Habi-
tação, Educardo Porti-
ch Berenguel, também 
esteve reunido com 

representantes da em-
presa EMCAMP para 
definir metas e pla-
nos de trabalho para 
a construção de mais 
1.380 unidades do Em-
preendimento Cam-
pestre, localizado no 
bairro Saltinho, antiga 
área do Acampamento 
Menezes. 

Empreendimento próximo ao Bom Retiro  
atenderá famílias com renda de 0 a 3 salários

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA VAI BENEFICIAR MAIS DE MIL FAMÍLIAS

  Foram entregues em 
São Paulo as mais de 
250 certidões solici-
tadas para finalizar a 
Regularização Fun-
diária do Núcleo Ha-
bitacional Paulínia A 
e imóveis do Parque 

dos Jequitibás. Pen-
dente desde 2005, a 
regularização deve ser 
concluída até julho e be-
neficiará 215 famílias. 
Outra novidade é o an-
damento do processo 
para regularização dos 

imóveis localizados nas 
regiões do Jardim Amé-
lia e Jardim Leonor.
   Nos primeiros 100 
dias de Governo, a Se-
cretaria de Habitação 
e encaminhou para a 
Secretaria de Negócios 

Jurídicos para análise 
e encaminhamento. 
Essa é uma medida 
fundamental e que vai 
beneficiar 911 famílias 
paulinenses com as 
escrituras individuais 
de seus imóveis. 

NEGÓCIOS DA RECEITA

Inscrição Municipal e Alvará de Funcionamento 
podem ser emitidos em apenas cinco dias úteis

   A Secretaria Muni-
cipal de Negócios da 
Receita alterou o sis-
tema de emissão de 
incrições municipais e 
alvarás. Agora, solici-
tações que costuma-
vam demorar de 15 a 
60 dias dias podem ser 

resolvidas em apenas 
cinco dias úteis. 
Nos primeiros 100 dias 
de Governo, a Secreta-
ria também contabiliza 
outras conquistas. 
   Um mutirão de au-
ditores e funcionários 
deu andamento a uma 

demanda represada de 
10 mil processos. Des-
tes, 2.500 foram resol-
vidos e arquivados.        
    Outro projeto em an-
damento é a implanta-
ção do ICAD (Cadastro 
Eletrônico Inteligente), 
que vai permitir que 

contribuintes possam 
requerer Inscrição Mu-
nicipal, Alvará, altera-
ções cadastrais, entre 
outros serviços, via In-
ternet. A previsão para 
conclusão da implanta-
ção do novo sistema é 
julho de 2017.
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TURISMO E EVENTOS

Grandes festas, baixos custos
   Realizar grandes even-
tos, sem grandes inves-
timentos de dinheiro pú-
blico. Essa é a meta da 
nova gestão da Prefeitu-
ra Municipal de Paulínia e 
que tem sido colocada em 
prática pela Secretaria de 
Turismo e Eventos.
   Em fevereiro deste 
ano, o Carnaval Paulí-
nia 2017 reuniu cerca 
de 35 mil pessoas em 
diferentes bairros da ci-
dade. 
   No dia 28, foi a vez 
do tradicional corte do 
bole levar cerca de 6 
mil pessoas para o Gi-
násio do João Aranha, 
em comemoração ao 
Aniversário de 53 anos 
de emancipação políti-
co-administrativa da ci-
dade de Paulínia. 
   As festas custaram 
aproximadamente R$ 
80 mil para os cofres 
públicos. 
  Em julho deste ano, 
será a vez da cidade de 

Paulínia abrir as portas 
para a realização do 
Paulínia Rodeo Festi-
val. A tradicional festa 
do peão volta ao muni-
cípio sem custar nada 
para a Administração.   
 Totalmente custeada 
pela iniciativa privada, 
a festa promete movi-
mentar a economia, ge-
rar emprego e garantir 
opções de lazer para a 
família paulinense. 

REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS
Nos primeiros 100 dias de Governo, a Secretaria de 
Turismo e Eventos deu andamento aos projetos de re-
vitalização de importantes pontos turísticos da cidade. 
Entre eles está a tradicional feira do São José, que já 
conta com verba liberada de R$ 300 mil, destinada à 
cidade por meio de emenda parlamentar do deputado 
federal Paulo Freire. O projeto prevê a construção de 
banheiros, bolsões de estacionamento para 510 vagas 
e melhorias na infraestrutura.  Também estão em anda-
mento os projetos para revitalização de pontos como o 
Terminal Turístico Luiz Pellati, Parque Zeca Malavazzi, 
Parque das Flores e Parque Ecológico Armando Muller. 



P R E S TA Ç Ã O  D E  C O N TA S   1 0 0  D I A S  D E  G O V E R N O

CULTURA 

Retomando a vocação
Cidade busca investimentos para se  
reposicionar no cenário cultural 
  Conhecida como a 
Hollywood brasileira, a 
cidade de Paulínia já fi-
gurou como uma das 
principais referências em 
cultura no país.
Com o passar dos anos, 
diferenças políticas se 
sobressaíram e a cida-
de, aos poucos, perdeu 
parte de sua característi-
ca. Porém, sua vocação 
permaneceu viva. Reto-
mar as atividades cul-
turais na cidade é uma 
das metas da nova Ad-
ministração. A diferença 
será a busca por inves-
timentos externos.   
   O objetivo do Governo, 

de acordo com a secre-
tária de Cultura, Janaína 
Padovani, é reativar o 
Festival de Cinema atra-
vés de parcerias com a 
iniciativa privada e leis 
de incentivo à Cultura, 
sem que seja preciso 
investir dinheiro público.
Nos 100 primeiros dias 
de Administração, a 
Pasta já acumula con-
quistas. Vencido desde 
novembro de 2016, o 
AVCB (Auto de vistoria 
do Corpo de Bombeiros) 
para funcionamento do 
Theatro Municipal Paulo 
Gracindofoi liberado na 
última semana. 

     Para marcar a reaber-
tura do espaço, o The-
atro recebeu a cantora 
Sandy. A agenda de pro-
gramações já está dispo-
nível no site da Prefeitura.  
As atividades culturais 
também foram retoma-
das a todo vapor. Para 
as aulas de Dança, a Se-
cretaria realizou matrícu-
la de 601 crianças, 379 
a mais do que as que 

estavam em atividade 
no último ano. Para as 
aulas de música, estão 
matriculadas 190 alunos 
entre jovens e adultos. 
    Também foram aber-
tas novas modalidades 
de instrumentos de 
sopro. Os alunos ago-
ra podem cursar Teoria 
Musical, Flauta Doce, 
Saxofone, Trompete e 
Trombone. 

TRANSPORTES E TRÂNSITO

    Garantir a fluidez e se-
gurança no trânsito para 
os cidadãos de Paulínia. 
Essa éuma das metas 
da Secretaria de Trans-
portes e Trânsito. 
   Nos primeiros 100 dias 
de Governo, as equipes 
da Pasta trabalharam 
em análises do tráfego 
nas principais vias do 
município. “Observa-
mos que que o trânsito 

sofre com um sistema 
semafórico obsoleto. O 
problema resulta em di-
versas interrupções por 
falhas nos controlado-
res e não permite im-
plantação de coordena-
ção entre cruzamentos 
subsequentes”, explica 
o secretário Laércio 
Giampaoli. 
    Ainda de acordo com 
o secretário a sinalização 

vertical não apresenta 
solução de continuida-
de. “As faixas e demais 
sinalizações horizontais 
também apresentam 
falhas como problemas 
de visibilidade e conti-
nuidade”, afirma. 
   Apesar das dificuldades 
encontradas, a cidade já 
busca soluções para os 
problemas. Está em an-
damento o processo de 
contratação de empresa 
especializada para a re-
alização de estudos na 

área de engenharia de 
tráfego. “Tão importante 
quanto obras de dupli-
cação e ampliação de 
vias é termos um proje-
to que garanta a fluidez 
do tráfego e segurança 
aos elos mais frágeis do 
sistema: ciclistas e pe-
destres”
    Para garantir a segu-
rança das operações no 
trânsito foram realizadas 
ações conjuntas com a 
Divisão de Trânsito da 
Guarda Municipal. 

Estudos para melhoria do tráfego na  
cidade já estão sendo viabilizados 

Segurança e fluidez



DEFESA DO MEIO AMBIENTE

P R E S TA Ç Ã O  D E  C O N TA S   1 0 0  D I A S  D E  G O V E R N O

Revitalização do Parque Ecológico

Secretaria comanda processo de revitalização de 
um dos principais pontos turísticos do município

    Revitalizar a área físi-
ca do Parque Ecológico 
Armando Muller, garan-
tindo a melhor condi-
ção possível para a per-
manência dos animais 
que ali habitam, além 
da segurança e confor-
to dos visitantes. Essa é 
um dos principais desa-
fios assumidos pela Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento e Defesa do Meio 
Ambiente de Paulínia, 
nestes 100 primeiros 
dias de Governo. 

“Lamentavelmente o lo-
cal está fechado desde 
maio de 2014, alegan-
do-se falta de conser-
vação e manutenção 
das instalações”, afir-
ma o secretário de 
Meio Ambiente, Vicen-
te de Paulo Souza. 
De acordo com o che-
fe da Pasta, a falta de 
manutenção e aban-
dono do local causou 
inúmeros problemas. 
“A determinação do 
prefeito é que o Par-

que seja reaberto para 
a população. Estamos, 
portanto, empenhando 
todos os esforços ne-
cessários para as por-
tas voltem a se abrir o 
mais breve possível”, 
afirma. 
    No Parque estão 
sendo realizados os 
serviços de poda, cor-
te e retirada de mato e 
vegetações, melhorias 
na infraestrutura, re-
estruturação de duas 
pontes e da área de 
passeio, readequação 
das jaulas, entre outros 
serviços. 

SANEAMENTO 
BÁSICO

    A Secretaria de Meio Am-
biente está avaliando a 
questão de saneamento 
básico do município e ve-
rificando quais os bairros 
ainda não dispõe de rede 
coletora de tratamento de 
esgoto. 
    Agora, uma reunião com re-
presentantes da SABESP foi 
agendada para adoção das 
medidas necessárias. Po-
rém, a questão abrange outra 
problemática para a qual a 
Prefeitura já busca soluções: 
o contrato com a concessio-
nária terminou há anos. 



DEFESA CIVIL

Educar para prevenir...
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Em parceria com diversas entidades, como o Rotary, Lions, Cruz Vermelha e Clube de Escoteiros, 
a Defesa Civil realizou campanhas e palestras educativas sobre prevenção a acidentes domésticos, 
incêndios, dengue e uso de cerol, além de mutirões para limpeza e recuperação de áreas públicas.

Equipe mais preparada para emergências
Visando a reestrutu-

ração da Defesa Civil 
para melhor atender 
a população, foi re-
alizada manutenção 
em equipamentos in-
dispensáveis e que 
estavam inoperantes, 
como o caminhão de 
combate a incêndio, pi-
ck-ups e rádios de co-
municação.

Para que as ocorrên-
cias sejam atendidas 
com agilidade a qual-
quer hora, a equipe 
operacional também 
recebeu melhorias. O 
efetivo aumentou de 19 
para 30, com aquisição 
de uniforme completo 
para maior segurança 
dos trabalhadores e re-
adequação das esca-
las e horas-extas.



ESPORTE E LAZER

Atividades para todas as idades
Cerca de 3.700 pessoas se inscreveram para as 
escolinhas de esporte oferecidas pela Prefeitura

    Movimentar o corpo. 
Essa é a ordem que sus-
tenta as atividades promo-
vidas pela Secretaria de 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura Municipal de Paulí-
nia. Para colocar o objeti-
vo em prática, a Secretaria 
promoveu, durante os 100 
primeiros dias de Gover-
no, diversas atividades 
voltadas para cidadãos de 
todas as idades. 
 Atletismo, basquete, vôlei 
e vôlei de areia, handebol, 
natação e hidroginásticas, 
futsal, futebol de campo, 
tênis de mesa, tênis de 
campo, ginástica fitness 
e ginástica artística, zum-
ba, jazz são as modali-
dades oferecidas pelas 
Escolinhas de Esporte, 
que este ano contabili-
zou 3.700 inscrições. 
  No decorrer do primei-
ro trimestre, além das 
atividades regulares, a 

Secretaria promoveu e 
apoiou eventos que tive-
ram como principal ob-
jetivo, proporcionar mo-
mentos de integração 
e lazer para as famílias 
paulinenses. 
   Na semana de aniversá-
rio da cidade, a caminha 
Viva Paulínia atraiu cerca 
de 100 pessoas para o 
Parque Zeca Malavazzi. 
Outras programações 
como o Passeio Ciclísti-
co e Festival de Carrinho 
de Rolimã, Campeonato 
também tiveram grande 
adesão de público. 
    O grande destaque do 
trimestre, no entanto, foi 
o Campeonato Municipal 
de Futsal, que contabili-
zou 1.290 inscritos, divi-
didos em de 86 equipes.
    Também estão sendo 
retomadas as modalida-
des Bocha e Malha na 
Praça Irmão Vedovello.

Volei de areia

Ginástica Olímpica

Natação

Passeio Ciclístico

Tênis de Quadra

Futebol de Campo
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 Ajudar o município de Paulínia a recuperar os equipa-
mentos esportivos e colaborar com a implantação de novos pro-
jetos na área. Esse foi o compromisso assumido pelo secretário 
de Esportes, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do 
Esporte, Leandro Cruz Fróes da Silva, durante visita realizada à 
cidade no mês de janeiro. 
 Acompanhado pelo secretário de Esportes de Paulí-
nia, Caio Carneiro, o representante do Ministério visitou o Mini 
Pantanal, localizado no Parque da Represa, o Poliesportivo do 
Monte Alegre e os ginásios Vicente Amatte, no Centro, e Agosti-
nho Favaro, no João Aranha e colocou o Ministério à disposição 
para ajudar Paulínia a recuperar equipamentos esportivos que 
se encontram em estado de deterioração. 

Paulínia contará com apoio do Governo Federal 
para recuperar equipamentos esportivos 

Secretário Nacional do Esporte em visita ao Poliesportivo 

Ginástica para a melhor idade



PROMOÇÃO SOCIAL
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Trabalhando para quem precisa
Secretaria comanda processo de revitalização de 
um dos principais pontos turísticos do município

   Quando a atual Admi-
nistração assumiu a Se-
cretaria de Assistência 
Social e Cidadania todas 
as senhas de acesso ao 
Ministério do Desenvol-
vimento Social estavam 
desativadas, inclusive a 
que dá acesso ao siste-
ma “CAD Único”, utiliza-
da pelo gestor do Bolsa 
Família Federal. 
   O primeiro passo, por-
tanto, foi a realização da 
atualização dos dados 
cadastrais junto ao MDS. 
“Realizamos também o 
encaminhamento para 
a efetivação de Lei para 
criação do SIMASE - 

Sistema Municipal de 
Atendimento Socioedu-
cativo, que foi aprovado, 
juntamente com o Plano 
Municipal de Medidas que 
se encontrava paralisado 
desde março de 2016”, 
afirma o secretário da 
Pasta, Carlos Alberto Ca-
vallaro. 
  A manutenção de todos 
os programas sociais foi 
tratada como prioridade 
durante os 100 primeiros 
dias de Governo, e a Se-
cretaria conquistou ainda 
a retomada da entrega do 
leite de alto custo, distribu-
ído para recém-nascidos 
de até 12 meses. 

Palestra marca Dia Internacional da Mulher

CONSELHOS MUNICIPAIS

Durante os primeiros 100 dias de Governo, 
a Secretaria também realizou a composição 
dos Conselhos Municipais de Assistência 
Social, com a eleição dos membros da socie-
dade civil para o biênio de 2017/2019.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fundo Social de Solidariedade busca parceria para  
oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional

    À frente do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Paulínia, a primei-
ra-dama do município, 
Tatiana de Castro, es-
teve em São Paulo para 
conhecer as novas pos-
sibilidades de parcerias 
que podem ser firmadas 
entre os municípios e o 
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado nas 
áreas de Moda, Beleza, 

Construção Civil e Pa-
daria Artesanal. 
    De acordo com a pri-
meira-dama de Paulínia, 
já foram apresentados 
todos os documentos 
necessários para firmar 
convênio com o Esta-
do e trazer ao menos 
quatro novos progra-
mas para o município. 
“É uma excelente opor-
tunidade para a nossa 

cidade, pois poderemos 
oferecer cursos gratui-
tos de qualificação pro-
fissional para os nos-
sos cidadãos. Em um 
mercado cada vez mais 
competitivo, acredita-
mos que a qualificação 
é uma importante ferra-
menta na luta contra o 
desemprego”, ressaltou 
Tatiana. 
   A previsão é que os 
cursos sejam oferecidos 
aos cidadãos ainda este 
ano.

Primeira-dama do município esteve em São Paulo 
para fechar parceria com o Governo do Estado

Tatiana, Lu Alckmin e Dixon em  
encontro no Palácio dos Bandeirantes


