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1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

REDUÇÃO DE CUSTOS  

RENEGOCIAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS VIGENTES CELEBRADOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LIMEIRA  (Ação contínua). 

 

ETAPA PRELIMINAR - RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO - 21% 

 

 

2. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

CRIAÇÃO DE REDE DE COLABORADORES  

• Formatação de projeto de comunicação para público interno com impactos 

positivos para o público externo. 70 Briefings solicitados. 

• Planejamento de ações para pontos de contatos com a gestão municipal. Etapa 

preliminar 120 placas. 

 

PROJETO PARA CONSOLIDAR A IMAGEM DO MUNICÍPIO  

Planejamento de projeto de marketing público. Utilização de estratégias de 

comunicação pública de localidades para fomento setorial e atração de 

empreendedores. 

 

3. SECRETARIA DE CULTURA 

  

CARNAVAL 2017 - FESTA NO PARQUE  

Carnaval no Parque da Cidade, reunindo diversas atrações nos dias 25, 26 e 28 de 

fevereiro. Mais de 10 mil pessoas! 

 

VIA-SACRA "A MAIOR HISTÓRIA DE TODOS OS TEMPOS CONTADA PELO POVO DE 

LIMEIRA“  

Aplicou-se a Descentralização da Cultura, levando a encenação, pela primeira vez 

desde a sua criação, ao bairro dos Frades, no dia 9 de abril. 

As tradicionais apresentações na Gruta ocorreram nos dias 14 e 15 de abril. No total, 

mais de 4 mil pessoas prestigiaram as três apresentações. 

Além disso, oficinas na área de teatro têm sido levadas a comunidades e bairros 

limeirenses. 
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DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA COM OFICINAS NOS BAIRROS   

Oferecimento de Oficinas Culturais nos Bairros em diversos pontos da cidade;  como 

exemplo, o tradicional festival Canta Limeira terá suas eliminatórias realizadas nos 

Bairros. 

 

PROJETO SEIS E MEIA 

Apresentações musicais às sextas-feiras, duas vezes por mês, na Praça Coronel 

Flamínio (Praça do Museu), a partir das 18h30. Início no dia 3 de fevereiro. 

 

DOMINGO NO PARQUE 

Apresentações culturais com a Orquestra Sinfônica e integração de ações do Museu, 

Biblioteca e Centro de Ciências, um domingo ao mês, no Parque da Cidade, a partir do 

mês de março. 

 

UM SHOW DE MULHER 

Apresentação de cantoras limeirenses em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 

dia 8 de março, no Teatro Vitória. 

 

 

4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 

 

ARBORIZAÇÃO URBANA 

O novo programa de arborização urbana recebeu o plantio de árvores ao longo de 

calçadas, canteiros centrais de avenidas, acessos e rotatórias. Próximo à UNICAMP, em 

trecho do Anel Viário, foram plantados um exemplar de cada espécie da flora nativa, 

de uma lista com mais de 100 espécies, criada em conjunto com autoridades no 

assunto. As medidas são viabilizadas através de algumas compensações ambientais já 

em andamento e não geram custos extras ao município.   

Nesses primeiros meses de governo, foram plantadas quase mil árvores em toda a 

cidade 

 

Também receberam plantio de árvores nativas as rotatórias do Trevo Limeira- 

Cordeiropolis; Cpkelco, batizada como "rotatória das Sapucaias". Na rotatória entre a 

Granja Machado e SESI, em parceria com a UNIMED, foi criado um dos primeiros 

"corredores ecológicos" da cidade, fazendo um plantio adensado, cuja finalidade é 

formar um bosque para acolhimento e alimentação da avi-fauna urbana. Também 

receberam plantios os Centros Comunitários CECAP (Parque Ecológico Fausto Esteves 

dos Santos) e Parque Hipólito, com mudas de árvores frutíferas e um grande 
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pergolado, que será recoberto com trepadeira de flores ornamentais (Sapatinho de 

Judia). 

 

PROJETO PILOTO DE COMPOSTAGEM 

Criação da estrutura piloto de compostagem no Parque da Cidade, através da 

construção de baias para separação dos materiais empregados, como fezes dos 

equinos da hípica, esterco de gado, resíduos provenientes de podas de árvores e 

resíduos orgânicos gerados no Parque (Feiras do Produtor Rural e Prédios Públicos).  

 

AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR 

Atendendo às demandas da população e dos produtores rurais, foi criado o segundo 

dia da “Feira do Produtor Rural” nas imediações do Limeirão. 

 

5. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO 

 

FACILITAR A ABERTURA DE EMPRESAS 

Atuação direta, juntamente aos setores Tributário e de Planejamento, visando a 

redução dos gargalos e redundância de processos, na abertura e alterações contratuais 

das empresas de Limeira. 

 

Buscar a implantação da DECA, Certidões e de algumas guias de recolhimento, por via 

eletrônica, para reduzir o tempo de conclusão dos processos. 

 

Com a implantação desse sistema será possível a unificação dos processos de abertura 

de empresa no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

 

No dia 4 de abril de 2017 foi lançado oficialmente no Teatro Nair Bello o Sistema de 

Certidão de Uso e Ocupação de Solo On-Line, visando a redução do tempo gasto pelo 

empreendedor na regularização de seu negócio. É nesse momento que o 

empreendedor toma ciência se a atividade que pretende exercer é permitida naquele 

endereço ou não. 

 

Desde o início do funcionamento do sistema no dia 5 de abril de 2017 até hoje foram 

emitidas 125 certidões de forma totalmente eletrônica, evitando que o contribuinte 

compareça ao balcão de atendimento da Prefeitura para protocolar o requerimento. 

 

Na mesma data foi lançado o Sistema VRE2 – Via Rápida Empresa 2 que, a partir do 

segundo semestre de 2017, tornará o processo de constituição de empresas totalmente 
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digitalizado, trazendo como principal ganho a diminuição do tempo gasto para 

abertura de uma empresa. 

 

Com a implantação desse sistema será possível a unificação dos processos de abertura 

de empresa no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

 

PARQUE TECNOLÓGICO 

Definir o modelo para a gestão  do parque tecnológico. 

 

Foram efetuadas visitas à Secretaria de Ciência e Tecnologia e ao Parque Tecnológico 

de São José dos Campos, o maior da América do Sul, buscando a montagem do modelo 

de gestão. Todos os detalhes já estão apontados e a prefeitura está preparando o 

chamamento público, para a elaboração de convênio junto a uma entidade gestora do 

projeto, que alia o Parque Tecnológico, uma Incubadora de Empresas de alta 

tecnologia e um Centro de Tecnologia.  

 

 

6. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE NA REDE MUNICIPAL 

• Readaptação de prédios existentes para a criação de 75 vagas de creches. 

• Replanejamento dos cronogramas de entregas das creches em construção. 

 

Situação atual: 

• Ampliações (346): 140 (reforma), 148 (readequação) e 58 vagas (bolsa) 

• Ampliação – Atendendo 40 

• Readequação – 77 Já disponíveis 

• Bolsa – 58 já disponíveis 

• 175 VAGAS 

• Replanejamento em andamento (Acácias – Equipamentos; Geada – Licitação p/ 

fim 2017 

• Village – Planejando nova licitação; Laranjais e C. Pardo – Aguardando FNDE)  

 

CRIAÇÃO DO GRUPO GESTOR PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS NA EDUCAÇÃO 

Criação de um Grupo Consultivo Educacional com a participação da Secretaria de 

Educação, diretores de escolas e especialistas da área e voluntários, a fim de pensarem 

estrategicamente a educação do município. Realizar diagnóstico das condições atuais 

da educação municipal para estabelecer ações e metas de melhoria contínua.  
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Situação atual: 

Elaboração dos critérios para composição e texto final para publicação 

 

 

7. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

AÇÃO ESPORTIVA GLOBAL 

Evento esportivo com a participação de diversas modalidades inclusive, aquelas 

oferecidas  para pessoas com deficiência.  

 

Programa de Esportes Adaptados (PROESA) que abrange todas as atividades voltadas a 

pessoas com deficiência desenvolvidas pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os 

beneficiados com o Proesa são pessoas de todas as idades, com deficiência visual, 

auditiva, física, intelectual, múltiplas e com Transtorno do Espectro Autista, atendidas 

nas modalidades de ciclismo adaptado, goalball, ginástica rítmica adaptada, dança, 

hidroginástica e estimulação aquática. 

 

8. SECRETARIA DE FAZENDA 

 

IMPLEMENTAR PROGRAMA 5S 

Implementar metodologia desta ferramenta da qualidade através da conscientização e 

mudança de hábito dos servidores em relação à: - Senso de Utilização; - Senso de 

Organização; - Senso de Limpeza; - Senso de Padronização e, -Senso de disciplina ou 

autodisciplina. 

 

DÍVIDA ATIVA 

Análise criteriosa do estoque da dívida ativa e concretização do convênio com os 

cartórios locais para cobranças destas. 

 

 

9. SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

SISTEMA ON LINE DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

Sistema será desenvolvido pela equipe técnica da T.I., com criação de perfis de acesso 

e capacitação dos servidores. Tal iniciativa visa eliminar a tramitação de documentos 

internos impressos, promovendo maior economia e agilidade. 

 

 

 



 

8 
 

Secretaria Municipal de 

Comunicação Social 

10. SECRETARIA DE HABITAÇÃO 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 

Elaboração de Minuta de Lei Municipal que regulamenta a prestação de serviços 

técnicos especializados à comunidade em conjunto com o programa de melhoria 

habitacional.  

 

PLANTÃO DE ATENDIMENTO DA SEHAB NOS BAIRROS 

Equipe da secretaria atuará nos bairros empreendidos pela PML realizando 

recadastramento de dados, renegociações de dívidas, inscrições para assistência 

técnica, entre outros. O primeiro bairro da ação foi o Jd. José Cortez. 

 

PLANTÃO DE ATENDIMENTO DA SEHAB NOS BAIRROS 

Jd. José Cortez - Foram realizados 163 atendimentos no bairro e 3 atendimentos na 

secretaria (em decorrência do plantão). 

Destes: 

• 71 munícipes inadimplentes manifestaram interesse em renegociar a dívida; 

• 41 munícipes inadimplentes manifestaram interesse em renegociar a dívida 

mas não tem recursos para amortizar os 10% de entrada; 

• 03 munícipes inadimplentes informaram não ter interesse em negociar a 

dívida; 

• 42 munícipes adimplentes atualizaram o cadastro; 

• 08 munícipes declararam existir duas casas no mesmo lote; 

• 01 munícipe declarou que paga aluguel no imóvel que habita. 

Foi realizado o mapeamento de usos do bairro. 

 

11. SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 

 

TRANSPORTE COLETIVO 

Criação da comissão especial para avaliação dos contratos de concessão do transporte 

coletivo.  Fase de finalização. 

Alteração na forma de pagamento dos subsídios utilizando o critério de passageiro 

equivalente. Comparado aos três primeiros meses de 2016, houve uma economia de R$ 

739 mil. 

 

RADAR 

Reavaliação e revisão dos pontos de radar.  Troca do radar da Avenida Ana Carolina – 

falta energia para ligá-lo 
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Rever a aplicação de multas no cruzamento da avenida Gumercindo Araújo com 

Fabrício Vampré. Foram canceladas 24.913 multas. O valor dessas é de R$ 

3.640.362,31 

 

12. SECRETARIA DE SAÚDE 

 

GERENCIAMENTO E OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS 

Redefinição e Informatização dos pontos de distribuição de medicamentos. Controle 

informatizado dos estoques e cadastramento dos pacientes, permitindo melhor 

controle da logística, evitando desperdício e duplicidade de fornecimento. 

 

TREINAMENTO INTERNO “HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO CLIENTE” 

Treinamento interno a todos os funcionários da Secretaria de Saúde, para melhorar a 

relação entre os funcionários e os munícipes, com atenção às boas práticas de 

atendimento ao cliente. 

 

CRIAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

Aproveitamento de espaço existente no 2º andar do Ambulatório de Saúde Mental, 

para criação de espaço adequado para treinamentos, reuniões e eventos.  

 

TREINAMENTO SOBRE COLETA E IDENTIFICAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 

Treinamento interno para funcionários envolvidos na coleta e identificação de exames 

laboratoriais dentro das unidades de saúde, para reciclagem e uniformização de 

condutas.  

 

13. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

SERVIÇOS DE ZELADORIA 

Intensificação de corte de grama, mato e árvores, de remoção de árvores em situação 

de risco.  + de 4,5 milhoes de m² de capinação, 5765 podas de árvores, 260 remoções 

de árvores em risco 

Intensificação da operação tapa buraco. + de 33.400 m² de buracos tapados.  

Intensificação da operação só cacareco. + de 36.500 toneladas de entulho e cacareco 

(irregularmente em áreas verdes / ecopontos / bairros) removidos ao aterro.  

Intensificação   de limpeza de guias e sarjetas. + de 18km de sarjetas limpas e guias 

pintadas (Mogi Mirim, Costa e Silva, Lauro Correa, Maestro Xixiri, Piracicaba, Maria 

Buzolin, Rio Claro). 



 

10 
 

Secretaria Municipal de 

Comunicação Social 

Manutenção de duas Passarelas no jardim alvorada/barão de limeira.  executada, além 

de outras 3 (1 madeira e 2 metálicas)  

Execução de passeio publico na área verde do jardim alvorada. 150m² de passeios em 

concreto executados. 

 

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS 

• Projeto executivo de recuperação da alça do viaduto Antonio Feres. Projeto 

Concluído pela SOSP sendo orçado para busca de recursos 

  

• Projeto executivo de recuperação de base e aterro do viaduto laranjeiras. 

Recuperação da Base já executada - Projeto do aterro concluído pela SOSP, 

requisitada a licitação para execução 

• Projeto básico para o viaduto da Barroca Funda( viabilização de recursos) 

Processo Licitatório em andamento 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

• Execução de posteamento ornamental  e instalação elétrica para implantar 

iluminação pública no trecho da marginal entre a rua boa vista e avenida 

aAraras.  

57 postes implantados em funcionamento   

+ 24 braços já projetados serão implantados na Rua Pedro Zacharias 

+ 8 braços já projetados serão implantados no Jd. Odécio Degan 

+ 36 pontos estão com projeto em aprovação na concessionaria 

2562 pontos de IP sofreram manutenção (1590 Lamp, 514 Reat, 1096 FotoC.) 

  

• Manutenção e Pintura nos seguintes locais:  Pq. Cidade/Igreja e praça  Vl. 

Queiroz/Igreja e praça Menino Jesus (Cecap)/Praça Jd. Sto. Andre/Praça Gu 

Bortolan/Muro do Cemitério 

 

14. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA 

Assinatura do convênio com o Governo do estado para compartilhamento de dados e 

informações – sistema  detecta da polícia civil. 

 

CONVÊNIO TRÂNSITO 

Realização do convênio  com a polícia militar para efetivação de operações  no 

trânsito. 
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OPERAÇÃO DELEGADA 

Realização do convênio com a polícia militar para utilização do efetivo em horário de 

folga.  

 

ZONA RURAL 

Realização de blitz  nas estradas da zona rural  

 

 

15. SECRETARIA DE URBANISMO 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

- Reforma na recepção com separação dos guichês de protocolo e arquivo de projetos.  

- Ampliação do horário de atendimento do diretor do Departamento de 

Licenciamento.  

- Implantação de agendamento do atendimento técnico on-line 

- Início do desenvolvimento do sistema para emissão de certidões on-line.  

 

REGULARIZAÇÃO ONEROSA  

- Encaminhar à Câmara, projeto de lei prorrogando o prazo da regularização onerosa.  

- Encaminhar à Câmara, projeto de lei para complementar à legislação fundiária 

(chácaras) - Lei Complementar nº 723/14.  

- Projeto de adequação do Edifício Prada às normas de acessibilidade.  

 

CERTIDÃO DE VIABILIDADE 

Flexibilização de exigências para emissão de certidão de viabilidade para 

empreendimentos.  

 

 

16. CEPROSOM 

 

PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ 

O programa visa atender gestantes e crianças de até 3 anos, será implantado de forma 

descentralizada nos Centros de Referência de Assistência Social -CRAS:  

CRAS Casa das Famílias- jd Aeroporto; 

CRAS Victor DAndréa; pq. Victor DAndrea; 

CRAS Dores – Caieiras; 

CRAS Céu – Geada; 

CRAS Presidente Dutra – jd. Presidente Dutra ; 

CRAS Marilena Pinto Ramalho – Vila Queiroz. 
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IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIAL NA ZONA RURAL 

Considerando as vulnerabilidades e dificuldades de locomoção para atendimento 

desta população, iremos implantar o atendimento na zona rural. Equipe volante.  

 

CRAS VOLANTE (ATENDIMENTO SOCIAL NA ZONA RURAL) REALIZADO NO 

PERÍODO DE FEVEREIRO ATÉ 20 DE ABRIL/2017  

• 30 Visitas domiciliares realizadas; 

• 41 atendimentos com orientações específicas( sobre: conselhos tutelar, 

defensoria pública, cursos, bolsa família, vaga em creche, cadastro único, BPC); 

• 35 atendimento para atualização no cadastro único; 

• 10 reuniões com lideranças locais; 

• 16 atendimentos a pessoas com deficiência; 

• 02 atendimento em domicílio - idosos acamados; 

• 41 cestas básicas; 

• 28 pessoas concluíram o cursos de panificação artesanal. 

 

 

17. IPML – Instituto de Previdência Municipal de Limeira 

 

PERÍCIAS MÉDICAS 

Credenciamento  de profissionais de saúde para execução  de Perícias Médicas. Obs: O 

Credenciamento obteve um único médico perito (ortopedista), tornando prejudicada a 

instalação de Junta Médica , uma vez que a legislação vigente exige a quantia  mínima 

de 3 (três) médicos peritos. A Comissão de Licitação do IPML  deliberou que o Edital 

01/2017 seja publicado a cada 15 (quinze) dias no Jornal Oficial do Município visando 

uma maior divulgação do credenciamento.  

 

Chamamento Público  

 

CRIAÇÃO DE SITE PRÓPRIO 

Contratação de empresa por meio de processo administrativo próprio.  

 

 

18. GABINETE DO PREFEITO 

 

PREFEITO NO BAIRRO 

O prefeito atende mensalmente a população numa região da cidade juntamente com 

todos os seus secretários. 
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ATENDIMENTO REGIONAL 

A cada quatro meses o Prefeito e todos os secretários realizarão atendimento ao 

conselho regional formado por representantes dos núcleos.  

 

ACESSIBILIDADE 

Instalação de um elevador para acessibilidade no Edifício Prada.  

 

 

 

 

 

 

Expediente:  

 

Mario Botion | Prefeito 

Dr. Júlio César Pereira dos Santos | Vice-prefeito 

André Luiz de Francesco | Secretário de Educação 

André Basso | Secretário de Gestão Estratégica 

Antonio Peres | Secretário de Comunicação Social 

Dagoberto de Campos Guidi | Secretário de Obras e Serv. Públicos 

Daniel de Campos | Secretário de Assuntos Jurídicos 

Edilson Merli | Superintendente do IPML 

Edison Moreno Gil | Chefe de Gabinete 

Dr. Gerson Hansen | Secretário de Saúde 

Francisco Alves da Silva | Secretário de Segurança Pública e Defesa Civil 

José Aparecido Vidotti | Secretário de Fazenda 

José Farid Zaine | Secretário de Cultura 

José França Almirall | Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação 

Luiz Alberto Battistella | Secretário de Administração 

Luiz Augusto Zanon| Secretário de Esporte e Lazer 

Marcela P. Siscão Malagon | Secretária de Habitação 

Maria Aucélia Damaceno | Presidente do CEPROSOM 

Matias Razzo | Secretário de Urbanismo 

Paulo Trigo Ferreira | Secretário de Des. Rural e Meio Ambiente 

Rodrigo Oliveira | Secretário de Mobilidade Urbana 

Roberta Botion | Presidente do Fundo Social de Solidariedade 

 


