
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 – PREFEITURA DE PAULÍNIA

O TRABALHO QUE SE PODE VER

Mensagem do prefeito

Este 2015 não foi um ano fácil, mas um período de muitos desafios. O Brasil 
enfrenta uma crise econômica e política sem precedentes e nosso município 
não está imune ao processo. Mas, sem dúvida, concentramos nossos melhores 
esforços para minimizar os impactos negativos.

Priorizamos atividades e focamos em metas e resultados. Canalizamos os 
recursos para muitas atividades urgentes como, na Saúde, onde:

• Empregamos 96 milhões de reais na compra de materiais médico-
hospitalares;

• Repusemos mais de 300 medicamentos em falta no estoque

• Contratamos mais de 180 profissionais, inclusive 31 médicos, 29 
enfermeiros, 24 farmacêuticos, 52 técnicos de enfermagem, entre 
outros;

• Concluímos o Centro de Especialidades

• Reformamos a UBS Amélia

• Reiniciamos e estamos acelerando a reforma do Hospital Municipal 

Na Educação

• contratamos 70 novos servidores, entre 37 professores, 28 auxiliares 
de creche e 5 monitores

• reformamos as seguintes escolas municipais:

• “Jandira Oraggio Salvador”

• “Maria Elisa Brega”,

• “Prefeito José Lozano Araújo”,

• “Rosa Vassalo Secomandi” e

• “Vitor Szczepanski e Souza Silva”

• E mais a creche “Felipe Barros”

• Vamos iniciar em breve a reforma das creches:

• “Lídia G. Vedovello”
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• “Palma F. Argentin”

• “Rosa V. Secomandi”

• E das escolas

• “José Paulino Nogueira” e

• “Maestro Marcelino Pietrobom” 

Também praticamente concluímos a recuperação financeira do município: da 
dívida total de R$ 196 milhões deixada pela administração anterior, restam a 
pagar R$30 milhões. Tudo o mais está pago ou parcelado junto aos credores. 

Além disso, honramos o compromisso de pagar os servidores em dia, 
enquanto, vocês sabem, muitas prefeituras aqui na nossa região não estão 
conseguindo paga nem o 13º. Salario. Nós já pagamos! E os funcionários 
receberam  um Abono de Natal de R$400, num total de R$2,3 milhões. 

Pagamos ainda este em dezembro o primeiro mês do novo Programa Renda 
Alimentação, que substitui o antigo projeto Cesta de Alimentos e Variedades,  
num total de R$1,2 milhão para 4.700 familas. Somados esses dois benefícios 
com o R$1 milhão do Renda Família e os R$ 200 mil do Bolsa Amamentação, o 
comércio de Paulínia recebe uma injeção de R$5,6 milhões neste dezembro.

Por isso, penso que, apesar de todas as dificuldades e de todos os problemas, 
o saldo final de 2015 é positivo. Paulínia voltou a ter tranquilidade para 
encarar o futuro. Recuperou o crédito, para poder crescer mais!

Neste relatório, detalhamos as ações da Prefeitura em 2015 e propomos 
metas para 2016, num compromisso com a transparência. Boa leitura!

José Pavan Junior
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EDUCAÇÃO

RAIO X

 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Ajudante geral ......................................45

Assistente social .....................................1

Auxiliar de Educação Infantil .....................69

Cozinheiros .........................................318

Escriturários .........................................29

Monitores............................................195

Motorista...............................................1

Psicologo...............................................1

Nutricionista...........................................3

Servente.............................................383

Educadora infantil .................................129

Enfermeira ............................................6

Professor de creche ...............................424

Professor de Educação Fundamental............275

Professor I EMEI.....................................272

Professor III .........................................215

Especialista ..........................................38

Total...............................................2.404

Página 3 de 48



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 – PREFEITURA DE PAULÍNIA

O TRABALHO QUE SE PODE VER

ESTABELECIMENTOS/ALUNOS

Biblioteca Municipal

Creches municipais 24 Unidades ...................................... 2.139 alunos

Pré-escolas municipais 15 Unidades .................................. 2.535 alunos

Fundamental I – Anos Iniciais – 11 Unidades ......................... 5.937 alunos

Fundamental II – Anos Finais – 4 Unidades ........................... 2.309 alunos

Escolas Técnicas Municipais 2 Unidades ................................ 668 alunos

Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental I, II e Médio 3  667 alunos

Convênio Programa Pró Educação Básica (PROEB) 13 unidades    2.123 alunos

Total de alunos: .........................................................16.378 alunos

LEGISLAÇÃO - A Secretaria de Educação, após a aprovação do Plano Municipal 
de Educação – PME Lei 3.444 de 24 de junho de 2015 que estabeleceu no seu 
artigo 9° prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a regulamentação de forma 
participativa desta Lei Complementar, realizou os trâmites necessários para a 
publicação do Decreto neste mês de dezembro.

Agora, no início de 2016, de acordo com a meta 20, ação 20.7, serão 
organizadas as discussões para adequação do Regimento Interno da Secretaria 
da Educação à nova legislação.

QUALIDADE SOCIAL - Em cumprimento à Meta 20, ação 20.3 do PME, ao longo 
de 2016 serão realizadas palestras, oficinas, cursos, mesas-redondas e o 22º 
Encontro Nacional de Educadores em Paulínia – ENEP, abrangendo toda a Rede 
Municipal de Ensino.

Em continuidade ao Projeto de Robótica na Stop Motion, no contraturno 
escolar, serão atendidos os alunos dos sétimos, oitavos e nonos anos do Ensino 
Fundamental.
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INFRAESTRUTURA - Além do investimento com a Qualidade Social na 
Educação, prosseguem os investimentos na infraestrutura da rede de ensino.

As escolas reformadas no segundo semestre de 2015 entrarão em 
funcionamento no início do ano letivo de 2016, quais são: Creche “Felipe 
Macedo de Barros”; EMEF “Prefeito José Lozano Araújo”, EMEI “Rosa Vassalo 
Secomandi” e a EMESFM “Vitor Szczepanski e Souza Filho”.

Em dezembro de 2015, foram iniciados os serviços de manutenção das creches 
“Lídia Giorge Vedovello”, “Rosa Vassalo Secomendi”, “Palma Francabandeira 
Argentin” e das escolas municipais “José Paulino Nogueira” (sem prejuízo aos 
alunos, que serão atendidos na E.M. “Professora Maria Elisa Brega” até o final 
da reforma) e “Maestro Marcelino Pietrobom”. 

Previsão para o 2º Semestre/2016 do término da Escola Municipal de Educação 
Infantil em Betel, parceria com o Governo Federal (PAC II - Pró-Infância).

Resumo das Atividades de 2015

- Aprovação do Plano Municipal de Educação pela Lei n° 3.444 de 24 de junho 
de 2015. Trata-se de um Plano de Estado e não de governo, com 23 
Metas e 164 Ações a serem cumpridas no decênio 2015 - 2024 em 
cumprimento ao Plano Nacional de Educação Lei n° 13.005 de 25 de junho de 
20.

- Contratação de 77 novos servidores públicos, entre professores e 
funcionários nessa gestão, sendo: 42 professores; 29 auxiliares de educação 
infantil e 5 monitores e um psicólogo;

- Recebimento do prédio da Escola Municipal - EM - “Professora Jandira 
Oraggio Salvador”, no bairro Residencial Vida Nova (10/maio/2015).

- Recebimento do prédio da Escola Municipal - EM - “Professora Maria Elisa 
Brega”, no bairro Parque Bom Retiro (11/agosto/2015).

- Reformas das Unidades Escolares (início segundo semestre de 2015):
Creche “Felipe Macedo de Barros”;
EMEF “Prefeito José Lozano Araújo”;
EMEI “Rosa Vassalo Secomandi”;
EMESFM “Vitor Szczepanski e Souza Silva”.

- Início das reformas das seguintes escolas (dezembro de 2015):
Creche “Lídia Giorge Vedovello”;
Creche “Rosa Vassalo Secomendi”;
Creche “Palma Francabandeira Argentin”;
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EMEI “José Paulino Nogueira”;
EMEF “Maestro Marcelino Pietrobom”.

- Troca da caixa d’água da Creche Municipal “Benedito Dias de Carvalho Jr” 
(novembro/2015.

- Colocação de Toldos na Escola Municipal - EM “Professora Odete Emídio de 
Souza”, no bairro São José.

- Troca dos toldos da Biblioteca Municipal “Valter Borges de Salles”;

- Manutenção nas máquinas de lavar e secadoras de todas as escolas;

- Troca de lâmpadas e reatores de todas as escolas;

- Compra de ventiladores para as escolas municipais;

- Troca de vidros quebrados das escolas municipais;

- Renovação do software que gera o acervo digital da Biblioteca Municipal 
(estava fora do ar por falta de pagamento há 8 meses);

- Aquisição de relógios e sirenes eletrônicas para as escolas: EMEF "Yolanda 
Tiziani Pazetti", EMEFM "Maestro Marcelino Pietrobom", EMEF "Profª Maria 
Aparecida Caputti Beraldo", EMEF “Vida Nova” e EM "Vitor Szczepanski e Souza 
Silva";

- Aquisição do material pedagógico para auxiliar os alunos deficientes visuais;

- Aquisição de mapas e geoatlas para as escolas de Ensino Fundamental;

- Compra emergencial para suprir as necessidades nutricionais dos alunos para 
merenda escolar (fevereiro de 2015).

- Transferência da EMEFSM “Vitor Szczepanski e Souza Silva” para EMEF “Vida 
Nova”, no bairro Cascata, devido a seu péssimo estado de conservação.

- Retorno das atividades da EMEF “Residencial Vida Nova”, no bairro Vida 
Nova.
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PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

RAIO X

SECRETARIA DA PROMOÇÃO e DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADES

Assistentes sociais 16

Psicólogos 9

Terapeutas ocupacionais 3

Pedagogas 1

Educadores sociais 13

Operacionais 87 

Total 130

ESTABELECIMENTOS

Centros de Referência de Assistência Social  2

Centro Especializado de Assistência Social  1

Casa de Conselhos 1

Centro de Convivência de Idosos  1 

Abrigo Municipal de adolescentes 1 
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Unidade do Programa Viver em Família 1

Cadastro do Programa Bolsa Família

Cesta de Variedades

Renda Família 

Bolsa Amamentação

Bolsa Educação

A prioridade número 1 da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social 
para 2016 é o novo Centro de Referência de Assistência Social na região do 
Morro Alto, local que concentra famílias em situação de vulnerabilidade 
social, onde serão desenvolvidas ações de proteção básica das famílias. 
Outra prioridade da Secretaria é o alinhamento do serviço de acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes no município. O trabalho será 
orientado por um projeto técnico da Associação dos Pesquisadores de Núcleos 
de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente – NECA, que foi 
contratada neste fim de ano com essa finalidade.
Também o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deverá ser 
implantado no município dentro das orientações técnicas do Ministério de 
Desenvolvimento Social, o que significa mudanças na execução dos trabalhos 
hoje executado pelas entidades parceiras. 
A Secretaria irá trabalhar, ainda, na revisão e atualização da base de dados do 
Cadastro Único, que inclui o desligamento das famílias que não mais residem 
no município. Esta ação tem influência direta no repasse de recursos federais 
voltados para a gestão do Programa. Paralelamente, será ampliada a atuação 
da equipe técnica dos Centros de Referência de Assistência Social, a qual 
deverá efetivar o acompanhamento das famílias beneficiárias do programa.
Nos últimos meses, a Secretaria dedicou-se à capacitação técnica das equipes 
de referência, das Entidades Sociais, dos Conselheiros Municipais, da equipe 
de digitadores e do gestor  do CadÚnico/PBF.
Além disso, foi responsável pela condução de todo o processo de eleição do 
Conselho Tutelar realizada no dia 04 /10, em conjunto com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Resumo das Atividades de 2015

- Regularização do programa Renda Alimentação que destina R$ 220 para as 
famílias que recebem o Renda Família do Programa de Ação Social – PAS.
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-  Criação  do  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social  (CRAS)  do  Monte 
Alegre, já habilitado pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS.

-  Reordenamento  dos  programas  e  serviços,  na  recomposição  e  apoio  aos 
conselhos municipais, na adequação dos espaços físicos e dos equipamentos, 
sempre tendo em vista o alinhamento da política local da assistência social ao 
Sistema Único da Assistência Social.

-  Renovação  do  Termo de  Ajustamento  de  Conduta  -  TAC  -  da  Ação  Civil 
Pública  42/2013,  da  Casa  Abrigo  I  e  II,  junto  ao  Ministério  Público,  que 
estabeleceu  procedimentos  para  adequações  ao  serviço  de  acolhimento 
institucional sob responsabilidade do Município.  

- Realização de três capacitações para as entidades e dirigentes municipais 
objetivando  orientações  a  respeito  da  Lei  Federal  nº  13.019/14,  que 
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil. 

Elaboração do edital de Chamamento Público para os serviços de:
- Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 anos;
- Acolhimento Institucional de 0 a 18 anos.

-  Avaliação  com  membros  dos  conselhos  municipais  da  Assistência  Social, 
Criança  e  Adolescente,  Idoso,  Pessoa  com  Deficiência  e  como  convidadas 
integrantes do futuro Conselho da Mulher, que está em formação.

- Secretaria de Promoção está preparada para a execução do chamamento de 
parcerias voluntárias com organizações da sociedade civil.

- Realização da Conferência Municipal do idoso realizada nos dias 21 e 22 de 
maio
- Realização da Conferência Municipal da Assistência Social realizada nos dias 
22 e 23 de julho.

- Alteração da Lei do Conselho Tutelar e ajuste da mesma com a legislação 
federal, para processo de eleição do Conselho Tutelar.

- Regularização do repasse para o terceiro setor. As entidades selecionadas 
receberam as parcelas restantes até o mês de novembro.
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- Regularização das contas vinculadas para liberação dos recursos federais de 
cofinanciamento das ações, sendo que para tanto foi necessária a criação de 
rubricas não previstas na lei orçamentária em curso.

- Capacitação para os membros da comissão que elaborou o Plano Decenal de 
Medidas  Socioeducativas,  pela  Associação dos  Pesquisadores  de Núcleos  de 
Estudos e Pesquisas sobre a Criança e Adolescente (maio/2015).

-  Realização  da  primeira  audiência  pública  do  Plano  Decenal  de  Medidas 
Socioeducativas (maio/2015).

- Devolução de oito imóveis locados que totalizavam um valor de R$ 78.312,29 
(setenta e oito mil, trezentos e doze reais e vinte e nove centavos), em 180 
dias da atual administração.
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SEGURANÇA

RAIO X

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Guardas municipais em patrulhamento 155

Guardas municipais em outras atividades de segurança (Ex.: Delegacia, 
Fórum, etc.) 33

Guardas noturnos patrimoniais 80

EQUIPAMENTOS

Viaturas operacionais 23

Bases móveis 2

O destaque nas atividades da Secretaria da Segurança Pública nestes últimos 
meses foi a realização do concurso público para o preenchimento de 50 vagas 
para Guarda Municipal, com aproximadamente 8 mil inscritos. Os novos 
guardas deverão entrar em ação a partir de abril de 2016 – contribuindo para 
acentuar a queda dos índices de criminalidade. 

Para o próximo ano, deverá estar finalizado o plano de cargos e salários, o 
estatuto e o regime disciplinar da Guarda Municipal – que também receberá 
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novas instalações, juntamente com novos armamentos não letais, renovação 
dos coletes à prova de bala e novos uniformes. 

Os policiais também passaram por treinamentos de reciclagem e 
aperfeiçoamento. Neste ano, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) recebeu 
duas novas espingardas calibre ponto 12, que reforçaram a atuação dos 
agentes. 

As novas instalações da Delegacia de Polícia Civil, cujas obras começaram no 
primeiro semestre e foram entregues neste mês de dezembro, permitirão 
prestar atendimento especializado à mulher, aos idosos e aos adolescentes.

O fechamento do ano mostra reduções significativas em todos os índices 
criminais da cidade de Paulínia, em comparação ao ano passado, destacando-
se a diminuição de 42% no roubo de veículos, mais de 20% em outros roubos, 
redução de 15% nos furtos a veículos e de 50% nos homicídios.

Resumo das Atividades de 2015

- Criação do Comitê de Gestão Integrada (CGI) das forças da Guarda Municipal 
de Paulínia, da Polícia Militar e da Polícia Civil, com reduções significativas 
nos índices criminais na cidade de Paulínia, numa comparação entre o 
primeiro semestre de 2014 com o primeiro semestre de 2015.

Índices criminais comparativos até outubro 2014/2015

TIPO 2014 2015 %

Homicídios 10 5 -50

Estupro 20 13 -38

Roubo (geral) 316 246 -22

Roubo (veículo) 118 68 -42

Roubo (carga) 26 17 -35

Furtos (outros) 991 903 -9

Furtos (veiculo) 233 196 -15

- Realização do concurso público para o preenchimento de 50 vagas para 
Guarda Municipal. Os novos guardas deverão ser contratados a partir de abril 
de 2016 – que contribuirá para acentuar a queda dos índices de criminalidade.
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- Criação da Lei do Sossego que dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos 
de som, portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados em vias 
públicas, bem como dos estabelecimentos comerciais e imóveis com fins de 
locação comercial.

- Aquisição de seis decibelímetros pela Secretaria de Segurança Pública para 
uso da Guarda Municipal na fiscalização da Lei do Sossego.

- Conclusão do estudo conjunto da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a 
Comissão da Guarda Municipal para elaboração do Plano de Cargos e Salários, 
Estatuto da Guarda Municipal e Regime Disciplinar da Guarda Municipal.

- Aquisição de duas novas espingardas calibre 12, que reforçaram a atuação da 
Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

- Aquisição de novos armamentos para a Guarda Municipal.

- Retorno da fiscalização por parte dos agentes de trânsito da Guarda 
Municipal, após regularização da dívida com a PRODESP (Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo).

- Aquisição de novos uniformes, coturnos, rádios comunicadores, alimentação, 
exame psicotécnico (exigido para o porte de armas).

- Entrega das novas instalações da Delegacia de Polícia Civil, cujas obras 
começaram no primeiro semestre e foram entregues em dezembro, com 
Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, aos Idosos e aos Adolescentes.

- Entrega das novas instalações da Polícia Militar, em torno de 3.800 m² e 
aumento do efetivo em mais 16 policiais militares (agosto/2015).

- Convênio entre o Município e a Polícia Federal, para renovação do porte de 
arma dos guardas municipais (vencido desde abril de 2013).

- Parceria com o Exército Brasileiro, para a realização de treinamentos no 
município:
- 1º Curso de Garantia da Lei e da Ordem (11 e 12/junho/2015);
- 2º Curso de Garantia da Lei e da Ordem (18 a 21/agosto/2015).

- Montagem e adaptação do Caminhão Autobomba e Unidade de Resgate para 
o Posto de Bombeiros de Paulínia (30/ julho/2015).
- com entrega da obra prevista para maio de 2016.
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OBRAS

RAIO X

 SECRETARIA DE OBRAS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Agente Fiscal 4 

Ajudante geral 2 

Assessor Nível Médio i 2 

Cozinheira (o) 2 

Desenhista Especializado 1 

Diretor do Dpto. de Obras Edif. Pub. - DOEP 1 

Diretor do Dpto. de Projetos e Orçamentos 1 

Escriturário 2 

Monitor 1 

Operador de micro computador 1 

Secretário Municipal 1 

Servente 2

Agente Administrativo 1

 Ajudante geral 21 

Assessor nível médio I 1 

Assessor nível médio III 1 
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Carpinteiro 2 

Coletor 1 

Diretor do Dpto. de Adm. de Cemitérios 1 

Diretor do Dpto de Limpeza Urbana 1 

Diretor do Dpto. de Praças e Jardins 1 

Eletricista 4 

Jardineiro 4 

Marceneiro 1 

Motorista 3 

Operador de máquinas pesadas 4 

Pedreiro 7 

Pintor de paredes 1 

Servente 5 

Supervisor Operacional 1 

Tratorista 4 

Total  64

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

ESTABELECIMENTOS POR SETOR OU OPERAÇÃO/ ATIVOS

Manutenção das vias públicas

Velório e Cemitérios (Central e Palmeiras)

Limpeza Pública
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Destinação de resíduos

Parques e Jardins

Manutenção predial (pintura, elétrica, marcenaria, alvenaria e hidráulica) 

Resumo das Atividades de 2015

- Contratação de empresa especializada para realização da operação Tapa 
Buracos, reduzindo significativamente os problemas no município;

- Contratação de empresa de iluminação pública, posto que quando a 
administração atual assumiu o governo, o município estava há mais de 30 dias 
sem trocar uma única lâmpada;

- Realização das reformas da EMEI Rosa, Lozano, Creche Felipe (com entrega 
programada para o mês de janeiro de 2016) e Supletivo Victor (este entregue 
no último dia 14/12);

- início da reforma de outras 5 unidades escolares (Maestro Marcelino 
Pietrobon, Creche Palma, Creche Lídia, Creche Rosa e EMEI José Paulino 
Nogueira);

- reforma e entrega da nova sede da Policia Militar;

- reforma e entrega da nova sede da Delegacia de Polícia Civil;

- manutenção do prédio do Fórum;

- retomada da reforma do Hospital Municipal de Paulínia com entrega da obra 
prevista para maio de 2016;

- contratação de empresas especializadas para projetos e execução de sistema 
de combate a incêndio e obtenção de AVCB das unidades escolares do 
município;

- entrega da Creche dos Servidores e da Creche Regina Moura, em parceria 
com a empresa de logística LSL (Honda);

- entrega do Centro de Especialidades;

- ampliação do sistema de coleta de lixo por “contêiner”;

- início de obras de drenagem e pavimentação asfáltica no bairro Bom Jardim;

- realização de projeto de drenagem e pavimentação da Avenida Paris com 
início das obras programado para janeiro de 2016;
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- contratação de empresa especializada para realização de sondagem, 
licenciamento ambiental e projetos executivos da ponte da Rhodia;

- início do processo licitatório para contratação dos projetos do sistema viário 
da Ponte sobre o Rio Atibaia.
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HABITAÇÃO

RAIO X

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

INVESTIMENTO

Projeto de construção de 1.400 casas no valor estimado de R$ 161 milhões

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Diretor 1

Assistente administrativo 3

Telefonista 1

Secretária 2

Assistente social 1

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

ESTABELECIMENTOS POR SETOR OU OPERAÇÃO/ ATIVOS

Vila Solidariedade com 26 casas para idosos – cerca de 50 pessoas

Bairro Serra Azul com 10 casas para instalação de famílias em situação de 
emergência – cerca de 40 pessoas
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Já no primeiro semestre de 2016, a Secretaria da Habitação iniciará obras de 
infraestrutura de dois empreendimentos: do conjunto habitacional próximo ao 
bairro do Bom Retiro, que prevê a construção de 1.320 apartamentos, dividido 
em 7 condomínios, e do Empreendimento CAMPESTRE no bairro Saltinho, 
antiga área do Acampamento Menezes, com a construção de 1.400 
apartamentos, divididos em 5 condomínios;

Também previsto para o 1º semestre de 2016, o inicio do Trabalho Técnico 
Social com 593 famílias, no Residencial Vida Nova.

Para o segundo semestre, prevê concluir a regularização fundiária do Jardim 
Amélia Duarte, que já esta em andamento e que beneficiará 340 famílias. 
Também previsto para 2º semestre de 2016 as Escrituras individuais dos 
imóveis do Jd. Leonor.

Paralelamente, prosseguira com os tramites do Projeto Vila Dignidade, uma 
parceria com a Prefeitura Municipal e Governo Estadual, projeto formado por 
28 unidades, com acessibilidades para idosos a partir de 60 anos, com a 
finalização do projeto técnico e a conclusão do processo licitatório realizado 
pela CDHU, previsão de inicio das obras para 2017.

Resumo das Atividades de 2015

− plantio de 14.000 mudas de árvores nativa na área de preservação 
ambiental do empreendimento Vida Nova, em contrapartida ao Termo 
de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) da CETESB, que tem 
como meta a finalização da liberação de obras (L.O) – previsto para 
inicio de 2016.

− Regularização fundiária dos núcleos habitacionais incluída no Programa 
Cidade Legal, do governo do estado de São Paulo.

− Finalização da documentação necessária dar início à construção de 
1.400 apartamentos para famílias de menor renda no antigo 
acampamento Meneses, em parceria com a Caixa Econômica Federal, e 
de 24 casas para idosos em situação de vulnerabilidade social na Vila 
Dignidade, em parceria com o governo do estado de São Paulo.
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DEFESA CIVIL

RAIO X

SECRETARIA DA DEFESA CIVIL

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Especialistas em salvamento em altura 15 

Funcionários com curso de brigada/primeiros socorros 30

Funcionários com curso de manuseio de animais peçonhentos 6

Total: 30 (vários funcionários têm mais de uma especialidade)

EQUIPAMENTOS

Caminhão auto bomba

Unidade Móvel de Defesa Civil (furgão)

Kombi para transporte de brigadistas

Caminhonete S-10 para serviço operacional

Pick up Estada para serviço operacional

Gol para serviços administrativos

Santana para deslocamento da chefia operacional
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Além dos planos e preparativos para as eventualidades de todo ano, como as 
tempestades, raios, enchentes do Verão, a Defesa Civil de Paulínia programa 
palestras  de prevenção e orientação para crianças entre 07 a 13 anos em 
centros comunitários, escolas da rede municipal de ensino e nos bairros, nos 
finais de semana. As palestras versarão sobre estes temas:
Operação verão: Como proceder em casos de tempestade com raios. Segundo 
estudos do IMPE na nossa região a estimativa é de 8,8 raios por km², sendo um 
dos  maiores  índices;  Cuidados  em  caso  de  alagamentos  e  inundações 
principalmente por causa da urina de ratos (que pode estar contaminada com 
leptospirose); Orientação quanto à permanência em dia de chuva em piscina, 
mar e etc., demonstração através de vídeos institucionais.
Descarte  de  lixo  doméstico:  durante  todo  o  ano,  mas  principalmente  no 
período  de  chuvas,  o  descarte  do  lixo  de  maneira  adequada  evita 
entupimentos das galerias e bueiros, não descartar estes em terrenos baldios 
evitando a proliferação de ratos e outras pragas prevenido doenças.
Campanha de conscientização contra o uso do Cerol: Perigos do uso do cerol, 
Lei Municipal que proíbe comércio, vídeos de acidentes com cerol.
Acidentes  domésticos  (gás  e  óleo  de  cozinha):  Como  evitar  acidentes  no 
ambiente doméstico, basta tomar cuidados básicos como não deixar o registro 
ligado sem que este esteja sendo utilizado; panelas com óleos ou água quente 
nunca deixe  estas  com o cabo voltado para fora do fogão,  não deixar  ao 
alcance de crianças utensílios como facas, produtos de limpeza, remédios etc.

Resumo das Atividades de 2015

Palestras em escolas públicas, particulares e com entidades assistenciais do 
município, com a equipe da Defesa Civil.

Operação Estiagem no dia 26/5/2015
Brigada de Emergência e Primeiros Socorros no dia 18/6/2015
Manejo com animais peçonhentos realizados no dia 30 e 31/7/2015

Reuniões:
Subcomissão de produtos perigosos
Atividades com a equipe do PAM
Simulado de produtos perigosos da defesa civil de Paulínia no dia 8/7/2015.
Preparatória para operação estiagem (Valinhos).
Aquisições de equipamentos:
Equipamento de som para palestras e simulados.
Motor do barco para apoio aos órgãos ambientais e do Corpo de Bombeiros, 
bem como resgate de moradores próximo ao rio.
Estação meteorológica do Sismadem do Governo Federal.
Servidor para o departamento operacional da defesa civil.
Caminhonete  s-10  para  melhoria  do  trabalho  operacional  e  atender  as 
necessidades da população.
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FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

RAIO X

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Contabilidade 8

Contratos 2

Tesouraria 6 

Suprimentos 5

Licitações  6

Almoxarifado 5

Patrimônio 2

TOTAL 34

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

ESTABELECIMENTOS POR SETOR OU OPERAÇÃO/ ATIVOS

Almoxarifado 1 (externo ao Paço Municipal) demais departamentos internos 
ao Paço Municipal
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O trabalho de recuperação financeira do município foi praticamente concluído 
no último semestre. Da dívida total de R$ 196 milhões deixados pela 
administração anterior restam a pagar R$ 30 milhões de reais. Os demais 
valores foram pagos e outros parcelados junto aos credores.
Também estão sendo regularizadas as contas vinculadas da educação, saúde e 
assistência social, entre outras áreas, dos quais a 
administração anterior desviou R$ 40.643.284,00 (quarenta milhões, 
seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais) para 
outras finalidades. Assim como os recolhimentos atrasados (setembro/ 2014 a 
janeiro/2015) ao INSS e da Receita Federal que foram quitados em 
aproximadamente R$ 5 milhões de reais, bem como as contribuições atrasadas 
(no mesmo período) do instituto de seguridade dos funcionários municipais, o 
PauliPrev que foram parcelados mais de R$ 22 milhões de reais.
O resultado desse trabalho se vê na Certidão Negativa de Débitos (CND) do 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) em conjunto com a Receita 
Federal do Brasil, e a Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP), que 
permitiram, dois meses atrás requerer e obter a inserção, ou melhor, a 
reinserção de Paulínia no Cadastro Único de Convênios (CAUC) – uma espécie 
de selo de bom pagador dos entes públicos. Com isso, a municipalidade pode 
pleitear recursos de programas Federais e Estaduais, repasses de recursos do 
Orçamento e financiamentos subsidiados pelo BNDES e Caixa Econômica 
Federal.

Resumo das Atividades 2015 

- Regularizadas as dividas atrasadas da administração anterior, num total R$ 
196 milhões, dos quais restam a pagar apenas R$ 30 milhões Os demais valores 
foram pagos e outros parcelados junto aos credores.

 - Regularizadas as contas vinculadas da educação, saúde e assistência social, 
entre outras áreas, dos quais a administração anterior desviou R$ 
40.643.284,00 para outras finalidades. 

- Regularizados  recolhimentos atrasados (setembro/ 2014 a janeiro/2015) ao 
INSS e da Receita Federal que foram quitados em aproximadamente R$ 5 
milhões de reais, bem como as contribuições atrasadas (no mesmo período) do 
instituto de seguridade dos funcionários municipais, o PauliPrev que foram 
parcelados mais de R$ 22 milhões de reais.

 - Parcelamento de R$ 4,33 milhões das contas atrasadas de água, luz e gás da 
prefeitura, desde diversos meses de 2014, que comprometiam o 
funcionamento até das escolas e postos de saúde do município.

- Retorno dos pagamentos a em ordem cronológica, de acordo com a Lei de 
Licitações e Contratos (Lei 8.666/93)
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RECEITA

RAIO X

 DA SECRETARIA RECEITA

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Diretores 2

Chefe de serviço 1

Auditor Fiscal 1 (mais 6 em contratação)

Administrativos 20

Assistente social 1

Suporte Técnico (GISS online) 1

Call Center 3

EQUIPAMENTOS/ESTABELECIMENTOS POR SETOR OU OPERAÇÃO/ ATIVOS

Dívida Ativa (estoque) .......................................... R$   109.819.451,78

ISSQN arrecadado até a presente data ................ R$      44.601.074,03

ICMS arrecadado até a presente data..........R$ 489.623.592,35

IPTU arrecadado até a presente data..............  ..... R$     11.022.477,35

Cadastro Mobiliário Ativo........................................6.053

Carros: 2 (dois) UNOS e 1 (um) Perua KOMBI
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Com a contratação de sete novos auditores fiscais, dos quais seis já em 
atividade, a Secretaria da Receita pretende incrementar o processo rigoroso 
de inscrição e cobrança dos tributos do município, iniciado no início de 2015. 

O empenho em reforçar as finanças do município pode ser visto no 
crescimento de 10% da arrecadação neste ano, ate setembro, em comparação 
com o mesmo período do ano anterior.

O trabalho continua com a recuperação dos créditos da Dívida Ativa e do 
sistema de cobrança online, recuperação das guias lançadas pelos 
contribuintes e atualização de cadastros e fiscalizações periódicas.
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ESPORTES E RECREAÇÃO

RAIO X

SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Secretário 1

Diretores, 2

Chefe de Serviços nível superior 1

Assessores 2

Professores de Educação Física 11

Monitores de Práticas Esportivas 4

 Ajudantes Gerais 9

Auxiliar de Manutenção 1 

Motoristas 3 

Serventes 5 

Salva Vidas 1

 Cozinheiras 2 

 Monitora 1 

Coletores 2

Empresa Terceirizada prestadora de Serviços: ERGOQUALI

Coordenador Técnico 1 

Auxiliar Administrativo 1 
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Assistente Social 1 

Fisioterapeuta 1

Professores de Educação Física 22

Estagiários de Educação Física 16

ESTABELECIMENTOS

Ginásio Municipal de Esportes “Vicente Amatte” - Centro

Conjunto Aquático “Vicente Amatte” - Centro

Estádio Municipal “Luiz Perissinotto” - Centro

Apoio na Rua 31 de Março, 333 – Hotel Ibis - Santa Cecília

Ginásio Municipal de Esportes “Agostinho Fávaro - Lara” - João Aranha

Praça de Esportes “Irmãos Vedovello” – Monte Alegre

Ginásio Municipal de Esportes “Ítala Calegari” – Jardim Calegaris

Conjunto Desportivo “Ettori Di Blásio” - Poliesportivo do Monte Alegre

Conjunto Aquático “Almir Beraldo” – Poliesportivo do Monte Alegre

Pista de Bicicross - BMX “Sebastião ‘Sebá’ Custódio de Souza” - Poliesportivo 
do Monte Alegre

Bicicross - Praça de Esportes “Vereador José Motta”- Itapoan

10 campos de futebol: João Julião- Santa Cecília, Calegaris, Praça de 
Esportes “Alberto Pazzeti -Morumbi, Planalto, São José, João Aranha, Serra 
Azul, Parque da Represa, Balneário Tropical e Fazenda Santa Terezinha.
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O processo de recuperação e reforma das instalações e equipamentos de 
Esportes e Recreação da Prefeitura de Paulínia será intensificado no próximo 
ano. Estão programadas reformas nas praças de esportes “Vereador Jose 
Motta” no Itapoan, “Alberto Pazetti no Morumbi, “Irmãos Vedovello” e “Joao 
Juliao”no Campo de Santa Cecilia; no conjunto Desportivo “Etore Di Blasio” – 
Poliesportivo do Monte Alegre; nos ginásios de esportes “Vicente Amatte”, 
“Itala Callegari” no Jardim Callegaris, “Agostinho ‘Lara’ Favaro” no Joao 
Aranha, e no Conjunto Aquático “Vicente Amatte”, no Centro.

Essas obras incluem instalação de gradis, troca de alambrados, construção ou 
reforma de quadras, campos, vestiários, banheiros, arquibancadas e 
revitalização de praças.

O planejamento das atividades esportivas e recreativas para 2016 abrangem o 
programa Super Férias nos Ginásios “Agostinho ‘Lara’ Favaro”, Itala Callegari 
e no Poliesportivo “Etore Di Biasio”, passeio ciclístico e início do Campeonato 
Municipal de Futsal, em Fevereiro . logo em seguida, a SER programou a 
corrida pedestre comemorativa do aniversário de Paulínia, no dia 28; corrida 
de rolimã, e término do Campeonato de Futsal.

Atletas e equipes de Paulínia disputarão campeonatos, torneio e festivais 
promovidos pelas ligas, associações, federações e confederações de atletismo, 
atletismo para pessoas com deficiência, basquetebol, bocha, ciclismo, 
futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, natação, natação 
para atletas com deficiência, tênis, tênis de mesa, voleibol, voleibol de areia 
e xadrez.

O calendário das atividades recreativas nos bairros terá Jogos Desportivos dos 
Trabalhadores, em maio; Campeonato Amador de Futebol, em junho; os Jogos 
Regionais da 4ª. Região, em Julho, e os Jogos Aberto do Interior, em 
novembro.

Resumo das Atividades de 2015 

Taxas
Todos os pagamentos atualizados das taxas de anuidades e inserções das 
federações esportivas, o qual a Secretaria está federada.

Modalidades 
14 modalidades esportivas com aproximadamente 4 mil inscritos, entre 
crianças adolescentes e jovens.

Piscina 
Processo da reforma das piscinas do centro na reta final.
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Jogos Regionais e Abertos do Interior 
Participação dos Jogos Regionais, classificados 90 atletas  para os Jogos 
Abertos do  Interior no qual, foi  primeiro lugar por equipe na Ginastica 
Artríticas com  15 medalhas, sendo sete ouros, cinco pratas e três de bronze). 

Parcerias 
Associação Atlética Ponte Preta, Guarani Futebol Clube, Colégio Objetivo e 
Paulínia Mavericks (futebol americano).

Campeonato Amador de Futebol
A competição contou com mais de 1200 atletas em envolvidos divididas em 
três categorias: Primeira Divisão, Segunda Divisão e Veteranos

Corrida Ecológica. 
Primeira etapa do Circuito Corridas Ecológicas (EcoRun).  A prova ofereceu as 
seguintes modalidades para corredores e caminhantes: corrida, com percurso 
de 5 e 10 km, e caminhada, com percurso de 5km .

Festival das Escolinhas 
Mais de 3 mil  alunos  participaram do festival de encerramento das Escolinhas 
de Esportes nas  14 modalidades oferecidas. 

Festival de Dança 
Com o Tema “Todo Canto de Herói Tem Um vilão” com direção ártica da 
professora Malba Virginia Aragão e da monitora de Esporte da Ergoquali , 
Manaíra S. Castro.
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CULTURA

RAIO X

SECRETARIA DA CULTURA

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Administrativos  5

Dep. de Apoio a Projetos Culturais 5

Dep. de Projetos Especiais 5

Dep. de Teatro 4

Dep. de Música 4

Dep. de Danças e Coreografias 4

Dep. de Museus 2

ESTABELECIMENTOS 

Polo de Cinema de Paulínia 1.700.000 metros quadrados, com capacidade 
para 73 mil visitantes 

Estúdios cinematográficos: 04 estúdios com tecnologia de ponta para 
produções de curtas e filmes de longa-metragem 

Teatro Municipal Paulo Gracindo: 1.218 lugares 

EPA: Escola Popular das Artes música e a dramaturgia
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Escola Magia do Cinema

Produtora de Animação

Departamento de Música

Estúdio de Fundo Chroma

Barracão de Artes Cênicas

Film Comimission

Cidade Cinematográfica 

A Secretaria da Cultura prepara, para 2016, a organização da I Conferencia 
Municipal de Cultura, que irá escolher os integrantes do Conselho Municipal de 
Cultura, representantes da sociedade civil e definir as diretrizes que 
orientarão este Conselho na elaboração do Plano Municipal de Cultura.

Para realizar a Conferencia, a Secretaria vem preparando estudos, análises e 
adequações necessárias para a elaboração dos projetos de lei do Sistema, do 
Fundo e do Conselho Municipais de Cultura, que deverão ser instalados ainda 
no primeiro semestre de 2016.

Também para 2016, a Secretaria prepara a Mostra de Cinema Popular, o 
segundo Julho Popular de Teatro, o VII Paulínia Festival de Cinema, a ser 
inscrito em programas de patrocínios, assim como demais festas da cultura 
popular brasileira. Já no segundo semestre, o II Festival de Bandas Gospel e a 
Semana da Bíblia fecharão o ano.

Resumo das Atividades de 2015 

Reativado o projeto de formação de dança e Iniciados os trabalhos do acervo 
do Museu Municipal (tratamento técnico e restauração de algumas peças).

Julho Popular 
Primeira edição do “Julho Popular de Teatro” em parceria com o Teatro GT e 
patrocínio do  Oba Hortifuti.  Aproximadamente 10 mil pessoal assistiram a 
primeira edição.

Novela
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Neste semestre, terminam as gravações nos Estúdios Paulínia da novela 
Escrava Mãe, que será exibida pela TV Record no próximo ano. 

Filme e Comercial 

Com o apoio da Secretaria de Cultura outros projetos foram gravados na 
Cidade, como o Longa metragem “O Nascimento de Mary Black”, uma 
produção de Flavio de Godoy Carnielli; o comercial para a Ordem dos 
Advogados do Brasil seção Brasília, e o programa do Canal Multishow “Tá rindo 
de que?”.

Shows, musicais  e Peças  de Teatro

Com a intensa programação do segundo semestre, o Theatro Municipal de 
Paulínia deverá fechar o ano com um público aproximado de 50 mil pessoas, 
que prestigiaram apresentações de Daniela Mercury, Zeca Baleiro e Sandy; os 
musicais infantis Branca de Neve, A Bela e a Fera, Robin Hood e Minions; as 
stand up comedies de Paulo Gustavo e Dilma Duchefe; as peças Amadas, As 
Encalhadas, Encontros Impossíveis; o show de improviso Em Breves e o CEO 
Fórum da Câmara Americana de Comercio regional. Totalizando no ano um 
público aproximado de 100 mil pessoas.

Festival de Bandas Gospel e apresentações de Natal 

 o Theatro cedeu seu palco a uma série de outras atrações e eventos, como o I 
Festival de Bandas Gospel da cidade, apresentações da semana da Criança, 
que envolveu também as secretarias de Educação e Transportes; 
apresentações sobre o Natal e das escolas de dança de Campinas e do 
Departamento de Dança da Secretaria e de escolas da cidade.

Banho de Luz 

O Theatro recebeu um “banho de luz” com a vinda para o Brasil do SculpLight 
Contest, resultado de uma parceria da Prefeitura de Paulínia e a empresa 
Schréder. O concurso arregimentou profissionais da área de iluminação com a 
proposta de mostra a vitalidade e o dinamismo do Theatro, gerando uma nova 
leitura que destacasse sua cultura, diversidade e imponência.

Departamento de Dança
Neste semestre, o Departamento de Dança registrou 314 alunos nos cursos de 
Jazz e Ballet Clássico, enquanto o Departamento de Música atendeu 71 alunos 
de violão e percussão. 

Curso da Pronatec 
A Secretaria promove agora em dezembro três cursos de Capacitação e 
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Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec): Eletricista de Audiovisual, Iluminação Cênico e Auxiliar 
de Cenotecnia, todos com 20 vagas.

Caminha em homenagem a Semana da Bíblia 
Em parceria com o Conselho de Pastores Evangélicos de Paulínia (CONPEP)  foi 
realizado a primeira “Caminhada da Semana da Bíblia”. Na ocasião  foi  
ministrado  da Palavra  e  apresentações e shows com as bandas gospel Bacc, 
Efésios 6, Semear Teens, Kardio, Sonar, Save 37 e o Grupo de Louvor da 
Comunidade Nissi.
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SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

RAIO X

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Adjunto administrativo ...................................1

Agente administrativo ................................... 2

Agente fiscal ................................................1

Assessor nível médio ..................................... 1

Assistente social .......................................... 1

Aux. de enfermagem do trabalho ...................... 5

Diretor do Dep. Treinamento e Capacitação ......... 1

Enfermeiro do trabalho .................................. 2

Eng. de segurança do trabalho ......................... 1

Escriturário ................................................ 5

Fisioterapeuta ............................................ 1

Guia turístico ............................................. 1

Médico do trabalho ....................................... 2

Operador de micro computador ....................... 3
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Servente ................................................... 2

Técnico em segurança do trabalho .................... 4

Operacionais ............................................... 10

TOTAL ................................................... 42

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

ESTABELECIMENTOS POR ATIVIDADE OU OPERAÇÃO/ATIVOS

Almoxarifado 

Equipamentos de Proteção Individual

Os planos de cargos e carreiras dos servidores efetivos e reorganização da 
estrutura administrativa da Prefeitura de Paulínia, elaborados com o apoio 
técnico da Fundação Getúlio Vargas Projetos estão prestes a ser concluídos e 
transformados em leis e decretos. 

O eixo principal do plano de cargos e carreiras é a definição das atribuições 
de cada cargo e os critérios de ingresso e promoção no funcionalismo. Mas 
tudo valerá a partir da aprovação de lei pela Câmara dos Vereadores e sua 
regulamentação por decretos do prefeito. Um ponto essencial a destacar é 
que o enquadramento no plano de carreira de cada funcionário se dará em 
função de seus vencimentos atuais, de modo a não haver nenhuma perda 
salarial para nenhum servidor. Uma vez enquadrado na função ou cargo, o 
servidor passará, então, a usufruir da possibilidade de promoção dentro da 
carreira especifica de seu cargo ou função.

A reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura começará pelo 
agrupamento das secretarias em três grupos: órgãos estratégicos, órgãos que 
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prestam suporte administrativo e as secretarias executivas, que são as que 
prestam diretamente os serviços públicos à população da cidade. A 
reestruturação também implicara em novas atribuições para algumas 
secretarias e na mudança de funções de algumas outras, obedecendo a 
critérios de racionalização do serviço e aumento, diminuição e/ou criação de  
demandas e atribuições.

Resumo das atividades de 2015

− Elaboração do plano de cargos e carreiras dos servidores efetivos da 
Prefeitura de Paulínia, elaborados com o apoio técnico da Fundação 
Getúlio Vargas, tendo como eixo principal a definição das atribuições 
de cada cargo e os critérios de ingresso e promoção no funcionalismo. 
O enquadramento no plano de carreira de cada funcionário se dará em 
função de seus vencimentos atuais, de modo a não haver nenhuma 
perda salarial para nenhum servidor. Uma vez enquadrado na função ou 
cargo, o servidor passará, então, a usufruir da possibilidade de 
promoção dentro da carreira especifica de seu cargo ou função.

− Elaboração do projeto de reorganização da estrutura administrativa da 
Prefeitura, também com apoio técnico da FGV, que começará pelo 
agrupamento das secretarias em três grupos: órgãos estratégicos, 
órgãos que prestam suporte administrativo e as secretarias executivas, 
que são as que prestam diretamente os serviços públicos à população 
da cidade. A reestruturação também implicara em novas atribuições 
para algumas secretarias e na mudança de funções de algumas outras, 
obedecendo a critérios de racionalização do serviço e aumento, 
diminuição e/ou criação de  demandas e atribuições.

− Auxílio e estudo para desenvolvimento do plano de cargos e carreiras, 
inclusive com treinamento e capacitação dos funcionários da Secretaria 
para a implantação desse plano

− Acompanhamento do cumprimento das novas regras de registro de 
frequência dos servidores públicos

− Acompanhamento do cumprimento das novas regras para entrega de 
atestado médico

− Acolhimento de funcionários que retornam de restrições medicas ou 
afastamentos, através da Área de Reabilitação Ocupacional

− Curso de Aposentação para introdução à aposentadoria do servidor 
publico
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− Recadastramento dos servidores para atualização do sistema

− Modernização e expansão do sistema de Biometria (relógio digital)

− Contratação de servidores para atender demanda da Secretarias de 
Saude, Educação, Finanças e Administração

− Mapeameno da Secretaria da Educação? Servidor x função x unidade 
educacional

− Realocação de servidores para atender demanda das secretarias

− Desenvolvimento de cursos de capacitação para os servidores
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TRANSPORTES

RAIO X

 SECRETARIA DE TRANSPORTES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Atendentes 5

fiscais transportes 3

engenheiro 1

chefe serviço nível superior 1 

Departamento de Apoio:

diretor 1

 Mecânicos 2

atendente 1

Ajudantes para abastecimento frota 3

Departamento de Transportes:

Diretor 1

motoristas 10

ajudantes  - rodoviária 3 

encarregado operacional 1

ajudantes 3 
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NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

ESTABELECIMENTOS POR SETOR OU OPERAÇÃO/ ATIVOS

Prédio da Rodoviária Municipal.

Prédio alugado, equipe operacional de sinalização viária

Caminhão plataforma para manutenção semáforos e placas aéreas 1

Caminhão carroceria (próprio) 1 

pick up – locados 2 

gols locados 2 

Santana próprio 1 

gol próprio 1

Posto abastecimento 1

Dependências Depto. Apoio (barracão) 1

Preocupação central do Departamento de Transito da Secretaria dos 
Transportes, a fluidez do tráfego deverá aumentar em 2016 com uma série de 
providencias que serão tomadas já no primeiro semestre. Uma delas ‘e uma 
antiga reivindicação dos motoristas: a instalação de semáforo no cruzamento 
da av. Jose’ Paulino com as ruas Santo Pigatto e Seixas de Queiroz, no centro, 
que resolvera’ um problema crônico na região. Com um detalhe: o custo da 
colocação do semáforo e reforma do canteiro central, obra orçada em R$ 170 
mil, será coberto por recursos do Fundo Nacional de Sinalização e  Educação 
do Transito (Funset), desonerando o orçamento da Prefeitura.

Outro projeto que deve ser acelerado em 2016 e’ a conclusão da licitação 
para o monitoramento de velocidade na cidade. Assim como a reforma dos 
abrigos de pontos de ônibus, que será feita em parceria com a Secretaria de 
Indústria e Comercio e a iniciativa privada, que será convidada a “adotar” os 
pontos. O programa “Adote um Ponto de Ônibus” abrangera’ 110 coberturas, 
que serão construídas e mantidas por empresas da cidade, que receberão 
como contrapartida a colocação de publicidade nos abrigos.
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Com a licitação concluída, foi possível iniciar a sinalização viária horizontal 
em todas as vias do Residencial Pazetti e do Residencial Vila Nova, bem como 
de todas as escolas, creches e EMEis do município. Também foram concluídas 
a reforma e reprogramação dos 13 cruzados semaforizados do município.

Resumo das Atividades de 2015

− Entregues 10 novos ônibus adaptados e mais 5 rodoviários, com 48 
lugares, para o transporte de estudantes, reforçando a frota de 52 do 
transporte coletivo de passageiros. Com os novos veículos, a frota 
paulinense é uma das mais novas da Região Metropolitana de Campinas 
- RMC. Ônibus com motor biodiesel, três portas, 100% adaptados para 
pessoas com deficiência e assentos para pessoas obesas. Também 
equipados GPS que permite monitoramento dos veículos em centrais 
instaladas em cada uma das três regiões da cidade e sistemas de 
câmeras blindadas de última geração para fiscalizar internamente 
qualquer problema dentro dos veículos.

− Intervenção para regularizar a situação do transporte coletivo no 
município, tanto o intermunicipal de universitários, como o de 
estudantes dentro da cidade, para sanar várias irregularidades, como 
falta de ônibus nos itinerários, más condições de manutenção dos 
veículos, motoristas circulando acima da velocidade máxima permitida 
e, principalmente, o transporte clandestino de cerca de 400 
estudantes. Empresas foram notificadas, foi restabelecido e atualizado 
o programa de monitoramento dos ônibus por GPS (que a velha 
administração largou, quebrado). 

− Maior rigidez aos contratos com as empresas de transporte coletivo, nos 
quais se estipula que, qualquer reclamação recebida é verificada e, se 
comprovada, a empresa pagará multa.

− Cadastrados cerca de 900 alunos do transporte universitário para este 
ano, e emitidas 1.300 carteirinhas, compreendendo os 900 alunos novos 
mais 400 alunos no exercício anterior.

− Estudos técnicos e projetos pra melhoria dos sistemas de transportes e 
de tráfego, dentro do município, como o monitoramento eletrônico de 
velocidade por meio de lombada eletrônica, em 12 pontos da cidade e 
avanço de sinal vermelho, em 3 cruzamentos com maior demanda.

− Sinalização viária horizontal em todas as vias do Residencial Pazetti e 
do Residencial Vila Nova, bem como de todas as escolas, creches e 
EMEis do município. Também foram concluídas a reforma e 
reprogramação dos 13 cruzados semaforizados do município.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RAIO X

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Diretor 1

Chefe de serviço 1

Professores 4

Assistente social 1

Agentes do Sebrae 2

Agentes do Banco do Povo 2

Call Center 3

Motorista 1

Assessor 1

EQUIPAMENTOS

ESTABELECIMENTOS POR ATIVIDADE/ ATIVOS

Indústria – 243 

Comércio – 2.891
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Serviços – 2.919

Sebrae – 7 mil micro e pequenas empresas, sendo 2.200 
microempreendedores

Banco do Povo 

Emprega Paulínia 

Time do Emprego

A Secretaria de Indústria e Comércio concentrará seus esforços na geração de 
emprego e renda em 2016, buscando atrair empresas para se instalar no 
município e fomentar o comercio da cidade. 

Nesse sentido, iniciou parcerias com a Agencia Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade (Investe São Paulo) e com a Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. Com a Secretaria, já 
esta operando dois programas, o Emprega Paulínia que capta vaga nas 
empresas, cadastra e encaminha o candidato à vaga de acordo com o seu 
perfil, e o Time do Emprego, que faz a orientação e reorientação de carreira, 
auxiliando na inserção ou retorno ao mercado de trabalho. A SIC intensificou 
seu trabalho de promoção do emprego no segundo semestre de 2015. O 
resultado apareceu no somente no mês de outubro, com a reinserção no 
mercado de trabalho de 199 pessoas que atenderam à demanda de 70 
empresas.

Para incrementar o comercio, a SIC atua com a Associação Comercial de 
Paulínia na promoção “Liquida Paulínia”, a ser realizada duas vezes no ano, a 
primeira após o Natal e a segunda após o Dia das Mães, datas que mais 
movimentam o comercio.

A SIC vai promover cursos e oficinas com o Centro de Capacitação do 
Trabalhador (CCT), como os que tiveram boa aceitação, como de Hidráulica 
Predial em parceria com a Empresa Tigre, Culinária em parceria com o SESI de 
Campinas e Maquiagem Profissional com Anaconda Cosméticos. Mas também 
iniciara novos cursos, como o de Hidráulica (pequenos reparos) para Mulheres 
e Penteado, Maquiagem Profissional e Maquiagem Artística. 

Em parceria com o SEBRAE planeja uma palestra e uma oficina por mês aos 
microempreendedores individuais, além do atendimento cotidiano. Na 
programação do ano constam ainda seminário sobre microcrédito do SEBRAE e 
BNDES e das Mulheres Empreendedoras, iniciando o ciclo de cursos e palestras 
da Rede Mulher Empreendedora. Neste ano, foram promovidos cursos para 
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micro e pequenos empresários, como o de Microcrédito do BNDES e 
Administração de Fluxo de Caixa e instalado o SEBRAE Móvel, que oferece 
diversos serviços desde abertura de CNP, ate consultoria propriamente dita 
para os negócios.

Resumo das atividades

− Restabelecimento de convênios, serviços e programas extintos pela 
velha administração, como o convênio com o SEBRAE, o Emprega 
Paulínia, a Central de Capacitação ao Trabalhar e o programa “Adote 
um ponto de ônibus”

− O trabalho da Prefeitura pode se ver na reabertura do Posto de 
Atendimento ao Empreendedor (PAE), do Sebrae e do Banco do Povo, 
cujo atendimento fora ignorados  pela administração anterior. Mas não 
se limitou a reabrir: as instalações foram ampliadas e reformadas, o 
que possibilitou atender uma média de mais de 50 empreendedores por 
mês. Com mais de 95 mil habitantes, Paulínia abriga mais de 7 mil 
micro e pequenas empresas, sendo 2.200 Microempreendedores 
Individuais.

− Programa Emprega Paulínia conseguiu recolocar mais de 5 mil 
trabalhadores e realizou uma média de 150 atendimentos por mês, 
distribuídos entre cursos, documentação, orientação para o trabalho e 
Jovem Aprendiz, entre outros.

− Inicio de parcerias com a Agencia Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade (Investe São Paulo) e com a Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. Com a 
Secretaria, já esta operando dois programas, o Emprega Paulínia que 
capta vaga nas empresas, cadastra e encaminha o candidato à vaga de 
acordo com o seu perfil, e o Time do Emprego, que faz a orientação e 
reorientação de carreira, auxiliando na inserção ou retorno ao mercado 
de trabalho. 

− Cursos e oficinas com o Centro de Capacitação do Trabalhador (CCT) de 
Hidráulica Predial em parceria com a Empresa Tigre, Culinária em 
parceria com o SESI de Campinas e Maquiagem Profissional com 
Anaconda Cosméticos. 

− Projeto de parceria com o SEBRAE para organização de uma palestra e 
uma oficina por mês aos microempreendedores individuais. 

− Cursos para micro e pequenos empresários, como o de Microcrédito do 
BNDES e Administração de Fluxo de Caixa

− Instalado o SEBRAE Móvel, que oferece diversos serviços desde abertura 
de CNP, ate consultoria propriamente dita para os negócios. 
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DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

RAIO X

SECRETARIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE

Diretor 1

Secretária 1

Aux. Administrativo 1

Motorista 1

Ajudantes 10

Tratadores 12

Veterinário 1

Bióloga 1

Eng. Agrônoma 1

Escriturários 4

Educadores ambientais 4

Fiscais 5

Chefes de serviço 3
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EQUIPAMENTOS

ESTABELECIMENTOS POR ATIVIDADE/ATIVOS

Jardim Botânico

Fábrica de Florestas

Parque Zoológico – 200 animais

Parque da Amizade 

Viveiro Municipal

A Seddema atende a uma demanda ampla e variada de atividades, que vão da 
mera autorização para poda de árvores (10 a 15 pedidos/semana), até 
algumas de grande complexidade, que exigem conhecimento e domínio 
técnico e de Direito Ambiental.  É o caso da licitação de análises ambientais 
para investigação confirmatória conforme Manual de Áreas Contaminadas da 
CETESB, a pedido do Ministério Público que está em fase de conclusão.

No entanto, das propostas de trabalho para 2016 a Seddema tem maior 
interesse – e satisfação – na continuidade do Projeto Meio Ambiente É Vida, 
que arregimentou 1.045 alunos da rede municipal de ensino e também de 
escolas particulares, de agosto a outubro deste ano, em visitas monitoradas 
de educação ambiental ao Jardim Botânico.

A retomada do projeto esta programada para logo depois do início do ano 
letivo, e a Secretaria pretende ampliar esse projeto de educação ambiental 
dos jovens com visitas monitoradas também ao Parque do Cerrado. Para tanto, 
a Seddema já iniciou o levantamento florístico da vegetação do Parque.

De igual importância, é a ressocialização de adolescentes (neste ano foram 
cinco) no Programa de Atenção ao Adolescente em Medidas Socio Educativas, 
em conjunto com a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, 
colaborando com o Judiciário na reinserção dos adolescentes de forma 
socializante e pedagógica.
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Assim, constituiu uma das prioridades da Seddema sensibilizar os munícipes 
para o sentimento de pertencimento de sua rua, seu bairro e a cidade em que 
mora, contando com a ajuda da Secretaria da Educação.

No plano institucional, a Seddema já está trabalhando sob nova Legislação 
Ambiental. Portanto habilitada para fazer o licenciamento municipalizado de 
atividades de pequeno e médio impacto ambientais. 

A Seddema a partir de 2016 irá trabalhar com o COMDEMA – Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, composto paritariamente com seis representes 
do Poder Público e seis da sociedade civil, escolhidos na I Conferencia 
Municipal de Meio Ambiente ocorrida neste mês de dezembro. 

Resumo das Atividades de 2015

- 2 reintegrações de posse em área de preservação no bom retiro

- 2 projetos de lei - licencianento municipalizado e instituição do COMDEMA e 
FUMDEMA 

- 2 análises técnicas EIV - estudo de impacto de vizinhança

- 2 avaliações ambientais em condomínios

- 21 pareceres técnicos ambientais 

- 200 autorizações de corte e podas conferidas a particulares

- 197 relátorios de vistorias técnicas 

- 1 compensação ambiental - lagoa azul - plantio com cronograma 
estabelecido na Lagoa Azul 
- 101 avaliações referentes a manifestações CONAMA 237/97 e resolução - SMA 
22/09

- 4565 mudas plantadas em área urbana 

- 4560 mudas produzidas doadas (sem plantio)
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TURISMO E EVENTOS

 
RAIO X
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO

 

 
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ESPECIALIDADE
 

 
Secretária (o) Municipal ...................................1
Diretora (o) de Turismo .................................. 1
Guia de Turismo ............................................4
Operacional.................................................11

 

 
ESTABELECIMENTOS
 

 
Casa do Artesão – Nova Paulínia

Terminal Turístico Luiz Pelatti – Parque da Represa

Parque Zeca Malavazzi – Jardim Itapoan

 Complexo Parque Brasil 500

 

A  Secretaria  de  Turismo  e  Eventos  de  Paulínia  vai  reativar  o  Conselho 
Municipal de Turismo, com o propósito de promover o incremento do turismo 
no  Município,  criando  condições  para  o  desenvolvimento  da  mentalidade 
turística na cidade.

A programação para 2016 abrange o Carnaval, Aniversario da Cidade e Natal, 
além das parcerias e suporte as secretarias responsáveis por eventos próprios 
ou específicos.

Em 2016, a Secretaria de Turismo e Eventos se unira as secretarias de Saúde e 
de Educação para a realização da primeira edição do projeto “Bem Vinda a 
Adolescência”, com apoio do Fundo Social de solidariedade.

O  objetivo  dessa  iniciativa  consiste  em  proporcionar  um  espaço  para  o 
acolhimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e realizar 
um  trabalho  de  conscientização/formação  mediante  oficinas,  visitas, 
palestras,  aulas,  dinâmicas,  entre  outros.  As  diversas  atividades  abordarão 
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temas e assuntos relacionados a essa fase da vida, como gravidez precoce e 
formas de prevenção.

Também visa auxiliar as adolescentes na construção de um projeto de vida. A 
expectativa inicial e de acolher cerca de 50 meninas com idades de 14 a 16 
anos,  que  se  formarão  nos  anos  finais  do  Ensino  Fundamental  da  rede 
municipal de ensino.

Resumo das Atividades de 2015

- Organização das comemorações do 51º aniversário de Paulínia, dia 28 de 
fevereiro de 2015. O aniversário foi comemorado com um grande bolo, de 51 
metros,  para  a  população.  Houve  no  ato  um  culto  ecumênico,  e  a 
apresentação de Música Popular Brasileira, quando foi cantado o tradicional 
“Parabéns a Você” (fev. 2105).

- Realizou nos dias 2, 3 e 4 de outubro, “Exposição de Orquídeas” com vendas 
e minicurso sobre “Noções básicas de replante de orquídeas”. O evento foi 
realizado no Paulínia Shopping, em parceria com o Orquidário Orquídea & Cia. 
e apoio do Fundo Social de Solidariedade do Município.

- Promoveu a Semana da Consciência Negra de 16 a 20 de novembro de 2015, 
em parceria com a Secretaria de Educação e Fundo Social de Solidariedade. O 
evento  contou  com apresentações,  homenagens,  exibição  de  filmes, 
espetáculos culturais variados e palestra (outubro/2015).

-  Responsável  pelo  agendamento  do  Auditório  “Carlos  Tontoli”  –  Sala  de 
Imprensa e Salão Nobre “José Pavan”, do Paço Municipal.

-  Colabora  com  diversas  secretarias  municipais  responsáveis  por  alguns 
eventos, distribuição de convites, cerimonial e recepção.
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