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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

O QUE VEM POR AÍ
PREFEITURA
SEM PAPEL

PARQUE DO
LAGO

SISTEMA INTELIGENTE
DE SEGURANÇA

LOTEAMENTO
INDUSTRIAL

TURISMO: Cidade tem inédito 
Plano Diretor de Turismo, novas 
perspectivas e avanço cultural.

SAIBA +

CIDADE MAIS ILUMINADA: 
Mais economia e segu-
rança com uso de LED.

SAIBA +

REFORMA ADMINISTRATIVA: 
reequilíbrio de orçamento com 
controle de gastos, reduzindo 
cargos e folha de pagamento.

SAIBA +

DESAFIOS IMPOSTOS PELA COVID-19: 
na saúde e educação, gestão inteligente 
e rápida para minimizar os danos 
causados pela pandemia no município.

SAIBA +
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

CAMPO LIMPO PAULISTA
328º lugar do Estado em PIB per 

capita (Produto Interno Bruto). Das 
90 cidades da região administrativa, 
está na posição 65. 

Quanto às receitas municipais 
per capita dos habitantes dos 645 
municípios, ocupa o posto 621º 
e é o 85º entre os 90 da região 
administrativa.

Os números são vistos como 
grandes desafios para o município. 
Desafios que são vencidos um dia 
de cada vez, com a mudança de 
perspectiva e planejamento de 
longo prazo.

Juntos, vamos ampliar e dar 
qualidade no acesso e uso dos 
serviços públicos

> Cidade inteligente, que aprende 
e aprimora suas políticas públicas 
em atendimento às reais demandas 
da sua população. Uma verdadeira 
Gestão 4.0 elevando o patamar do 
município.

> O município recuperou a credi-
bilidade para receber repasses dos 
governos do Estado e Federal.

> Hoje, a capacidade de inves-
timentos públicos em obras e 
programas ultrapassa R$ 25 milhões 
em orçamento.

PALAVRAS-CHAVES 
DA GESTÃO Expertise administrativa | Inovação | Parcerias
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SAÚDE

O Hospital das Clínicas agora tem 
um novo patamar de atendimento. 
Saiu de uma Unidade Básica de 
Saúde para atender média e alta 
complexidade, com a vinda primeiro 
de uma UTI Covid e depois, de uma 
UTI geral definitiva, que garantiu 
a ampliação pela mudança da 
complexidade técnica.

> Segundo maior hospital da 
região Metropolitana de Jundiaí. 

> Mais de 13 mil pessoas por mês 
atendidas com qualidade.

> REFERÊNCIA EM 
EXAMES DE IMAGEM
- Ultrassom
- Ultrassom com Doppler
- Tomografia computadorizada 

simples e contrastada
- Raio X
- Endoscopia digestiva alta
- Colonoscopia

> CONSÓRCIO
A contratação de um consórcio 

regional de saúde está gradual-
mente aumentando o número 
de profissionais e médicos nas 
Unidades Básicas de Saúde, bem 
como especialidades.

> NOVOS MÉDICOS 
CONTRATADOS
Novas especialidades
Endocrinologia
Fonoaudiólogo
Fisioterapeuta
Urologista
Psicólogo 
Clínico 
Ginecologista/Obstetra
Pediatra

> NOVOS EXAMES
Ressonância 
USG
Espirometria
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> ENFRENTAMENTO
   À PANDEMIA
Em tempo recorde foram 

criados 50 leitos de enfermaria 
e 10 leitos de UTI no auge 
da pandemia no Centro de 
Referência de Combate à 
Covid.

> VACINAÇÃO
A cidade foi exemplo de 

vacinação contra a covid-19. 
Uma gestão eficiente garantiu 
a imunização da população 
com drive-thrus aos finais 
de semana, aplicação 
descentralizada com busca 
ativa nos bairros, além de 
vacinação noturna.

> SAÚDE DA MULHER
A cidade acabou com a 

demanda reprimida de exames 
de mamografia. Foram mais 
de 5 mil exames realizados 
em diversos mutirões.

> NOVA SEDE DO 192
Em 2022, a unidade de 192 ganhou uma nova sede - agora na região central -, 

proporcionando maior mobilidade e economia. A equipe agora conta com uma 
estrutura melhor de atendimento ao cidadão com menor tempo-resposta.
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EDUCAÇÃO

Depois de um longo período 
com aulas online, alunos da rede 
municipal retornaram às salas de 
aula em fevereiro.

 
> KITS ESCOLARES
Entrega de mais de 11 mil kits 

escolares para todos os alunos 

RETORNO DOS ALUNOS 
À SALA DE AULA

> TRANSPORTE SEGURO
Novos ônibus e vans escolares 

adaptadas foram recebidos do Governo 
do Estado, melhorando a segurança e 
mobilidade dos alunos transportados. 
E nessa última semana, recebemos um 
caminhão, para entrega eficiente dos 
materiais nas unidades escolares.

> COMPUTADOR PARA PROFESSOR
A Prefeitura viabilizou a compra de 

um computador para cada professor da 
rede pública municipal, proporcionando 
aulas mais dinâmicas e interativas.
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> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EM NOVO LOCAL
O prédio administrativo da 

secretaria de educação passou a 
funcionar no CEU - que fica no bairro 
São José. O local, nomeado como 
‘Pracinhas da cultura’, contará com 
atividades esportivas, culturais e de 
lazer, além de uma biblioteca pública, 
facilitando o acesso à leitura.

> INVESTIMENTOS
R$ 40 milhões de investimentos 

em obras voltadas à educação, entre 
reforma, ampliação e construção de 
novas escolas no município.

> ZERANDO FILAS DE CRECHE
Com um trabalho articulado, eficiente 

e planejado da gestão pública será 
possível contemplar todas as crianças 
que estão, atualmente, na lista de 
espera das creches.

> TEMPO INTEGRAL
1.780 estudantes matriculados que 

são atendidos em período integral. Mais 
tempo para brincar, fazer atividades e 
repousar. E no contraturno, os reforços 
estão presentes para os alunos.
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ESPORTE
ENFRENTANDO OS DESAFIOS!

Nossa cidade respira esporte! São 
caminhadas, passeios ciclísticos, corri-
das,natação, vôlei, handebol, entre 
muitas outras modalidades oferecidas 
gratuitamente à toda a população.

O Esporte ganhou o cenário estadual 
e já avança nacionalmente ao receber o 
campeonato Brasileiro de Arco e Flecha 
modalidade inédita no município. 

A cidade ganhou destaque com mais 
92 ações de esporte e lazer realizadas 
na cidade com a participação efetiva 
da Prefeitura.

> COMBATE AO SEDENTARISMO
Você sabia que o município conta, 

hoje, com programas voltados para o 
combate ao sedentarismo? 

O objetivo é reduzir fatores de risco 
como obesidade e criar pontos de 
interação social, com acolhimento de 
atletas de todas as idades e também 
investindo na criação de um núcleo 
de esporte adaptado, em parceria 
com a APAE.

> MAIS ESPORTE
+ de 7 mil inscritos participam em 

mais de 40 modalidades esportivas 
oferecidas gratuitamente à popu-
lação.

> QUALIDADE DE VIDA
Crianças e adolescentes encon-

tram um ambiente sadio e têm 
acompanhamento psicológico, como 
apoio na formação de atletas.
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> CAMINHANDO COM SAÚDE
Adultos têm ferramentas que visam 

o bem estar como, por exemplo, o 
projeto Caminhando com Saúde, 
com uma equipe multidisciplinar 
composta por educador físico, 
fisioterapeuta, psicólogo, médico, 
nutricionista e enfermagem. 

- coletas de exame
- eletrocardiograma
- avaliações de IMC (Índice de 

Massa Corporal)
- teste de marcha
+ 10 quadras revitalizadas
+ Criação de sala de xadrez 
+ Piscina aquecida

> TORNEIO MUNICIPAL ESCOLAR
Retomado na cidade após três anos, o 

projeto de jogos escolares foi retomado 
na cidade, com uma nova versão que será 
implementada em formato piloto em seis 
escolas públicas neste ano, com a intenção 
de expandir ainda mais no próximo ano. 
O novo formato inclui disputas nas 
categorias masculino e feminino, sub-
13 e sub-15, nas modalidades de futsal, 
handebol e atletismo, com provas de 
corrida, salto e arremesso. O principal 
objetivo do Torneio Escolar é promover 
a participação dos pais e familiares dos 
alunos, motivo pelo qual os jogos serão 
realizados nos finais de semana.
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A proximidade de centros 
urbanos como São Paulo e 
Campinas, o fácil acesso através 
de ótimas rodovias e as estações 
de trem da CPTM, faz crescer na 
Região Metropolitana de Jundiaí o 
turismo de 1 dia. Com isso, a atual 
gestão municipal já começou um 
grande investimento na adoção de 
práticas, incentivos e ações para 
alavancar essa potencialidade.

> PLANO MUNICIPAL DE CULTURA 
E PLANO DIRETOR DE TURISMO

As imensas áreas verdes de Campo 
Limpo Paulista fazem da cidade um 
destaque na região como destino 
certo para segunda residência. 
Pensando nisso, a gestão inova 
e desenvolve políticas públicas 
sólidas criando o Plano Municipal 

CULTURA E 
TURISMO

de Cultura e o Plano Diretor de 
Turismo, documentos que balizam 
os investimentos nas áreas citadas.

> INCENTIVO
Neste pós-pandemia, o incentivo 

de negócios na área cultural 
e turística tem sido capaz de 
promover uma ascensão social 
de inúmeras famílias campo-
limpenses, como artesãos e 
artistas, expondo e participando 
de diversos eventos na Prefeitura. 

>  FEIRA PÔR DO SOL
O evento resgatou a memória 

afetiva levando mais de mil 
pessoas por sábado até o mirante 
do Cristo Redentor assistir ao mais 
belo pôr do sol da região, com uma 
vista privilegiada.
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SEGURANÇA
> TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA
Investimento em tecnologia para 

avanço da segurança no município, 
com a implantação de mais de 700 
câmeras de vigilância em vários 
bairros e principais pontos de 
atenção, como escolas. 

- Criação de uma central de 
monitoramento 24h. 

- Um sistema moderno e eficaz, que 
está presente hoje em várias cidades 
de grande porte.

> MAIS GMs NAS RUAS
40 novos Guardas Municipais 

estarão nas ruas a partir de 
fevereiro, aumentando a segurança 
da população.

> INVESTIMENTO
R$ 2,45 milhões em investimento 

humano e materiais de segurança com:
- novos veículos
- armamento
- fardamento

> VEM MAIS POR AÍ
- R$ 4 milhões até o final de 2023
- Criação e execução do Plano 

Municipal de Segurança Urbana

> PATRULHA RURAL
As rondas foram intensificadas 

e o Policiamento comunitário que 
passou por aprovação de moradores 
do Pau Arcado, agora estão também 
em outras  regiões de chácaras.
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A retomada do planejamento com 
foco na sustentabilidade e de programas 
ambientais, recoloca o município na rota 
correta de desenvolvimento econômico, 
atraindo investimentos e transformando 
o maior patrimônio do município, as 
imensas áreas de proteção ambiental, 
em um atrativo ao bom negócio.

No começo da gestão, foi preciso 
limpar toda a cidade:

+ de 44 mil toneladas de lixo foram 
recolhidos nos dois anos de gestão

+ de 8 mil m³ de madeira foram 
recolhidos pelo Cata Treco

12 novas áreas de play ground criadas e 
revitalização de áreas existentes com troca 
de bancos, lixeiras, mesas e brinquedos

MEIO 
AMBIENTE
SUSTENTABILIDADE COLOCA O MUNICÍPIO 
EM NOVO PATAMAR DE DESENVOLVIMENTO

> MIL ÁRVORES PARA O PLANETA
Para recompor a vegetação 

municipal, o programa Mil árvores 
para o planeta veio para ficar! 

Áreas públicas ganham vegetação 
e árvores frutíferas são plantadas em 
corredores de circulação de pedestres, 
no centro e nos bairros.
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> SAÚDE ANIMAL
O programa de castração voltou!
+ de 1.500 animais, entre cães e 

gatos castrados.

Animais silvestres recebem 
cuidados especiais através de 
convênio com a Organização Social 
Mata Ciliar.

> MAIS AVANÇOS
- Volta da coleta seletiva
- 160 mil mudas de flores serão 
produzidas para florir toda a cidade
- Selo Município Verde Azul, após 8 
anos fomos qualificados.
- Centro municipal de resíduos
- Ecopontos

+ de 5.500.000 m² 
de manutenção 
em áreas verdes

+ de 3 mil serviços 
realizados em 
espécies arbóreas
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DEFESA CIVIL E 
BOMBEIROS

Em apoio à manutenção da 
qualidade do desempenho 
ambiental, a Defesa Civil tem 
realizado um trabalho preventivo, 
evitando danos como queimadas 
e outros, bem como investido em 
ações protetivas de desastres.

> PREVENÇÃO
> Criação e execução do Plano 

Municipal de Contingência para 

inundações e deslizamentos com o 
objetivo de reduzir danos e prejuízos 
recorrentes

> CORPO DE BOMBEIROS
Agora o município conta com um 

grupamento do Corpo de Bombeiros. 
A corporação atua em casos de 
emergências envolvendo queimadas 
e acidentes com automóveis, além 
de outros serviços.
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HABITAÇÃO
A população está voltando a ter 

orgulho de morar na cidade! Com 
projetos habitacionais, foi possível 
resgatar a dignidade dos moradores. 
Programas estaduais como Cidade 
Legal e Viver Melhor possibilitaram a 
entrega de escrituras no Jardim Brasília 
e Vila Tito, além da reforma de casas  
no bairro São José.

> + de 150 matrículas de imóveis 
entregues

> 180 casas estão sendo reformadas 
no bairro São José pelo programa Viver 
Melhor

> REVIVER!
A comunidade Reviver ganhou um novo espaço para a prática de atividades 

esportivas, além de melhorias na infraestrutura, como canalização de esgoto 
e revitalizações de espaços.
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ZELADORIA

+ de 14.700 m² de manutenção 
de asfalto por meio da 
operação tapa-buraco

> MAIS ILUMINAÇÃO
Mais de 8 mil intervenções elétricas 

entre reparos e trocas de lâmpadas.

> CIDADE MAIS LIMPA 
   E BEM CUIDADA
+ 400 km de manutenção das vias 

de terra da cidade

+ de 550 fossas esgotadas

+ 700 manutenções de bueiros 
incluindo hidrojateamentos em 
redes de tubulações - acabando com 
problemas crônicos de alagamento

+ de 44 mil toneladas de lixo foram 
recolhidos nos dois anos de gestão

> Capina e roçagem 

> Desassoreamento de córrego
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SAÚDE

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1JZF
https://shre.ink/1JTL
https://shre.ink/1JYD
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EDUCAÇÃO

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1pbq
https://shre.ink/1p8e
https://shre.ink/1MGf
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ESPORTE

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1pOf
https://shre.ink/1pcp
https://shre.ink/1pap
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CULTURA E
TURISMO

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1Ujq
https://shre.ink/1NtL
https://shre.ink/1UnO


22

SEGURANÇA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1Unv
https://shre.ink/1UnL
https://shre.ink/1Unq
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ZELADORIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1U1Y
https://shre.ink/1U1X
https://shre.ink/1U1N
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MEIO AMBIENTE

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

https://shre.ink/1U1u
https://shre.ink/1U1t
https://shre.ink/1U1p
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DEFESA CIVIL
E BOMBEIROS

SAIBA +

https://shre.ink/1UzF
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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

