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EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 67 | 29.OUT.2022

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, na tarde da última sexta-feira, 
28, no Complexo Esportivo Municipal, foi realizada uma festa para todos os 
servidores públicos que ajudam a construir uma nova cidade. O evento contou com 
apresentação de grupos musicais de samba, forró e sertanejo. Confira as fotos:

Dia do Servidor Público é 
comemorado em grande estilo
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E X P E D I E N T E
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255
Campo Limpo Paulista - Centro

( 11 4039-8304
comunicacaocampolimpopaulista@gmail.com

CLIQUE 
PARA 

ACESSAR

Melhorias administrativas 
que valorizam o servidor

A Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
conta, atualmente, com cerca de 2.000 
servidores, distribuídos nos mais 
diferentes departamentos, trabalhando 
para uma cidade organizada e com as 
contas em dia. A gestão do Prefeito 
Dr. Luiz Braz e o vice-prefeito Paulo 
Fávaro desenvolveram diversas ações 
que valorizam o servidor público, uma 
delas sendo a reforma administrativa, 
aprovada no início de junho deste 

ano. Uma lei que regulamentou os 
cargos comissionados que só podem 
ser ocupados por funcionários com 
bacharelado e alavanca entre os 
efetivos a possibilidade de ascensão na 
carreira, por meritocracia, e prevê uma 
economia de R$ 6 milhões/ano com 
folha de pagamento do funcionalismo.

SAIBA +

De acordo com o decreto N.º 7.063, de 10 de outubro 
de 2022, a Prefeitura de Campo Limpo Paulista, 
transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor 
Público, do dia 28 de outubro para o dia 31 de outubro 
e será prolongado até o Dia de Finados, 2 de novembro. 
Veja o que abre e o que fecha na cidade:

Confira o que abre e fecha na cidade

SAIBA +

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/casa-civil/prefeitura-valoriza-o-servidor-publico-com-melhorias-administrativas.html
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/feriados/dia-do-servidor-publico-e-transferido-e-emenda-com-o-feriado-de-finados.html
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Seminário para iniciativa 
privada acontece sexta-feira

Na sexta-feira, 4, acontece o 1º 
Seminário “Nova Cidade - Cenários, 
Articulações e Parcerias”, das 8h às 
12h, no Hotel Fazenda Morada do Verde 
em Campo Limpo Paulista. 

O evento tem como pauta o 
desenvolvimento econômico e social 
do município, pautado em propor ações 
conjuntas com a iniciativa privada, 
unindo assim esforços na construção 
de uma cidade com mais qualidade 
de vida e inclusão social. Durante o 
evento, serão apresentados painéis 
sociais e econômicos do município, 
investimentos públicos e possíveis 
cenários de investimentos.

As vagas são limitadas e estão abertas, 
de forma gratuita, para representantes 
de indústrias, comércios e prestação 
de serviços situados no município. As 
inscrições podem ser feitas até esta 
segunda-feira, 31 de outubro. Acesse o 
link e inscreva-se:

Encontro pretende discutir o município 
com apoio de empresários e comerciantes. 
Proposta é criar um pacto por uma cidade 
com mais qualidade de vida

CLIQUE AQUI

https://www.sympla.com.br/evento/seminario-uma-nova-cidade---cenarios-articulacoes-e-parcerias/1758236
https://www.sympla.com.br/evento/seminario-uma-nova-cidade---cenarios-articulacoes-e-parcerias/1758236
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Prefeitura vai assumir gestão 
do E.C Internacional

A Prefeitura recebeu, no último dia 
26, através de liminar de imissão de 
posse no processo de desapropriação, o 
patrimônio do Esporte Clube Internacional 
localizado no Jardim Santa Lúcia (onde 
estão as piscinas e quadras). O Clube 
mais antigo da cidade está inativo e com 
dívidas que tornam a entidade inviável 
economicamente.

Como o Internacional está inativo, 
irregular e interditado a pedido do 
Ministério Público, a Prefeitura elaborou 
um plano de ação para o local, incluindo 
diversas atividades, das secretaria de 
Esportes e Lazer e de Educação (da 
Estação Juventude). A medida de caráter 
urgente também visou à preservação do 
patrimônio existente. Como o Clube está 
inativo, irregular e interditado a pedido 
do MP, não restou, senão, a decisão de 
declarar de utilidade pública para fins de 
desapropriação o patrimônio indicado, 
o que levou  a administração municipal 
ingressar com a ação judicial para buscar 

uma solução para o espaço.

NOVO ESPAÇO
A Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

está otimista com a recuperação do Clube 
Internacional, um espaço importante 
para toda a cidade, que será devolvido à 
comunidade com ações e serviços voltados 
à melhoria da qualidade de vida. A 
expectativa é ter um bom resultado, assim 
como obteve no Clube Nipo que hoje está 
em pleno funcionamento, graças a uma 
parceria entre a entidade e a administração, 
que locou parte do espaço e o utiliza com 
atividades esportivas e de recreação.

Dr. Luiz Braz, prefeito

“A cidade precisa de espaços revitalizados, 
de movimento e de ação. Um patrimônio 
parado será ação de vândalos, mas 
ocupado pode ajudar na vida de muitas 
pessoas. Para construir uma nova cidade, 
é preciso de novas oportunidades”.
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Ronaldo Cazelli, secretário 
de Segurança Integrada

“Vamos unir forças para 
conseguir criar um plano 
de segurança consistente e  
efetivo e que aproxime o poder 
público do cidadão”

A Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista, através da Secretaria de 
Segurança Integrada (SSI), está 
elaborando o Plano Municipal de 
Segurança Pública e Defesa Social, 
com o objetivo de proporcionar 
mais segurança e eficácia no 
combate contra a criminalidade 
e a violência contra à população 
campo-limpense. Esta é uma ação 
inédita na cidade, que visa planejar 
e discutir segurança pública no 
município pelos próximos 10 anos.

O plano ainda está em fase de 
elaboração e, nesta primeira etapa, 
a SSI conversa com órgãos estaduais 
de segurança que atuam no 
município como bombeiros, polícia 
militar, ambulância entre outros, 
para entender qual a atual situação 
do município em relação à segurança 
pública. Seguindo a mesma linha, 

Prefeitura elabora Plano Municipal 
de Segurança Pública e Defesa Social

reuniões com todas as secretarias 
municipais acontecem para discutir 
ações sociais que serão realizadas no 
futuro, ajudando, de certa maneira, o 
combate à criminalidade. 

E na última terça-feira, 25, no Paço 
Municipal, foi realizada a primeira 
reunião com representantes das 
secretarias de Cultura e Turismo, 
Educação, Assistência Social, 
Esporte, Saúde, Assuntos Jurídicos, 
Fiscalização e Serviços Públicos.
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A Prefeitura, junto com o 
Laboratório de Projetos e 
Políticas Públicas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, realiza 
um estudo para planejar e 
discutir o futuro de Campo Limpo 
Paulista. O início desse estudo 
passa pela realização das oficinas, 
que contam  com a participação 
de integrantes da Sociedade 
Civil e conselheiros municipais. 
Já foram discutidos temas como 
Mobilidade, Segurança, Educação, 
Esporte, Cultura, Turismo e Lazer.

A próxima oficina acontece 
no dia 05 de novembro, às 10h, 
na sala multiuso do Complexo 
Esportivo . O tema discutido será 
Habitação, Saneamento Básico, 

Oficina do Plano Diretor 
discute o futuro da cidade

Saúde, Sustentabilidade e Meio 
Ambiente. As inscrições para as 
próximas oficinas estão abertas 
e as vagas são limitadas. Para 
participar, se inscreva pelo e-mail 
planurb.clp@gmail. com ou pelo 
WhatsApp (11) 4039- 8384.

CLIQUE NA FOTO PARA SABER MAIS

1 - transporte escolar
2 - supervisão escolar
3 - contratos e compras
4 - RH

Secretaria Municipal de Educação divulga 
novos ramais de atendimento telefônico

11 4863-0184
5 - centro cultural
6 - alimentação escolar
7 - tecnologias educacionais

https://t.ly/Y4sW
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Cultura abre chamamento para 
artesãos e produtores artesanais 
A Secretaria de Cultura e Turismo 

abriu um chamamento público para 
os artesãos e produtores artesanais 
para participar dos eventos que 
acontecerão até o final do ano de 
2022. Os interessados têm até o dia 
06 de novembro para preencher o 
formulário. Os eventos são:

19.nov - Dia da Consciência 
Negra, das 12h às 20h no Complexo 
Esportivo.

26.nov | 2.dez, 3, 9, 10, 16 e 17 - 
Feira Natalina (sextas das 17h às 
20h e sábados das 9h às 17h) em 
frente ao Paço 

11.dez | 2º Encontro de Cervejeiros 
das 12h às 19h (local a definir) 

O preenchimento do formulário é 
uma manifestação de interesse e não 
garante automaticamente a vaga. O 

artesão ou produtor artesanal deve 
estar cadastrado na Secretaria de 
Cultura e Turismo para poder participar. 
Caso não esteja, precisa entrar em 
contato no  WhatsApp 11- 94178-7066 
antes de preencher o formulário. 

CLIQUE NA FOTO PARA SABER MAIS

I N S C R I Ç Õ E S

Cemitério ‘Bosque da Saudade’ tem 
programação especial para o Dia de Finados

Neste feriado do Dia de Finados (2 de 
novembro), os visitantes que forem até o 
Cemitério Bosque da Saudade, poderão 
participar de uma programação especial 
religiosa, em alusão à data. A Prefeitura 
montou tendas para proteção contra sol e/
ou chuva, onde serão celebradas missas, 
que acontecem às 8h, 10h e 15h.  O cemitério 
funcionará das 8h às 12h e das 13h às 17h.

https://t.ly/tZKr5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK1EhbGKnyK1op5Vk9oMM5m96yjLjphZ-hPIyei52ucktXjw/viewform
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Dança: Inscrições abertas para oficina
oficina gratuita de Contato Improvisação

Inscrições abertas para o programa Prospera

Em novembro, Campo Limpo 
Paulista contará com a oficina 
gratuita de contato improvisação. 
As vagas são limitadas e para 
participar é necessário ir munido 
do RG e comprovante de residência, 
no Centro Cultural, que fica na Av. 
Alfried Krupp, 1025, onde serão 
também os encontros. Para mais 
informações ligue: (11) 4431-3084 ou 
(11) 94178-7066.

A ação é uma parceria entre o 
Governo do Estado de São Paulo, 
por meio  da Secretaria de Cultura 
Criativa, Poiesis, Oficinas Culturais e a 
Prefeitura de Campo Limpo Paulista. 

O programa do Governo do Estado 
de São Paulo, Prospera Família está 
com inscrições abertas e vai atender 
80 famílias do município. A iniciativa 
tem como objetivo oferecer mentoria, 
capacitação e incentivo financeiro 
para geração de renda e bem-estar 
das famílias monoparentais com 
filhos na primeira infância que 
estejam em situação de pobreza e 
extrema pobreza.

Podem participar famílias 
monoparentais com, pelo menos, um 
filho ou dependente de 0 a 6 anos. 
Também é necessário que a família 
esteja inscrita no Cadastro Único 

INSCRIÇÕES

CLIQUE NA FOTO PARA SABER MAIS

com renda familiar de até R$210 
por pessoa. Ao longo de 10 meses, 
cada responsável familiar participa 
de até duas atividades por semana, 
com duração média de 2 horas 
cada, sobre temas conforme cada 
momento da jornada estratégica.

Os interessados devem fazer a 
inscrição pelo site bolsadopovo.sp 
ou entrar em contato com o Centro 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS) mais próximo de casa.

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ 
https://t.ly/xepoY
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EM CENA

Durante todo o mês de 
outubro em Campo Limpo 
Paulista, diversas atividades 
em alusão à campanha 
Outubro Rosa foram 
realizadas, uma delas foi uma 
passeata realizada na região 
do São José. Professoras 
e alunos da EMEI São José 
participaram da passeata.

OUTUBRO ROSA

A Secretaria recebeu durante 
a semana mais um ônibus 
escolar que irá integrar a 
frota atual, aumentando 
ainda mais o trabalho do 
transporte municipal escolar. 
O  ônibus é um Gran Micro 
S2, com capacidade para 32 
passageiros.

ALUNOS DA REDE PÚBLICA 
GANHA MAIS UM ÔNIBUS

O jardim da Praça da Bíblia 
de Campo Limpo Paulista está 
mais lindo do que nunca!  A 
equipe do Meio Ambiente está 
revitalizando vários canteiros 
pela cidade. Além da poda 
de matos, a equipe realiza 
o plantio de diversas flores, 
deixando a cidade mais bonita.

MAIS CORES!



10

Alunos e professores da 
escola E.E. Victor Geraldo 
Simonsen, participaram na 
última quarta-feira, 26, de 
um Curso de Inteligência 
Emocional ministrado pela 
equipe do SEBRAE.

Durante a semana, a 
Secretaria de Serviços 
Públicos ganhou um 
novo caminhão para as 
operações da equipe. 
O novo caminhão é 
um VW Constellation 
17.190.

CURSO DE INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL

AUMENTA A FROTA DA 
SSP

No último dia 25, os novos 40 GCMs 
que estão participando do curso de 
formação para integrar a equipe da 
Guarda Municipal, fizeram uma atividade 
complementar, onde o Delegado Dr. 
Rafael Diorio ministrou uma palestra com 
o tema ‘Preservação de local de crime’.

O projeto “História da Geladeira” foi 
iniciado na EMEF Jardim Laura, o projeto 
transforma uma geladeira inutilizável em 
uma biblioteca, com o intuito de incentivar 
a leitura e mexer com a curiosidade de 
cada aluno. Toda semana, os professores 
e funcionários levarão para as crianças 
esse momento de prazer e apreciação.

NOVOS GUARDAS GCMS PARTICIPAM 
DE PALESTRA

HISTÓRIA DE GELADEIRA
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PREFEITURA

https://www.facebook.com/prefeituradecampolimpopaulista
https://www.instagram.com/prefeituradecampolimpopaulista/
http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCmq-A4qO5txe0lxoKz4vDCg

