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Introdução 

Este projeto dedicou-se a analisar a gestão da política pública 

local na Microrregião de Limeira (MRL), observando a sua 

evolução nos últimos anos e visando entender de que maneira 

foi se estruturando a gestão dessa política. A análise foi feita a 

partir das condições econômicas regionais descritas por dados 

de diferentes variáveis e bases estatísticas. 

O interesse desta pesquisa foi identificar as fragilidades 

regionais e locais e as políticas públicas que se dirigem a 

supri-las, bem como sua comparação com o Estado de São 

Paulo, onde está inserida a MRL. 

 

 
Metodologia 

O projeto concentrou-se, principalmente, entre 2005 a 2009 

por ser esta a delimitação temporal da base de dados. O 

interesse de analisar os dados de produtividade em tal período 

se justifica por se tratar da fase em que as políticas analisadas 

correspondem, na maioria dos municípios, a pelo menos dois 

governos de prefeitos divergentes, embora no caso da saúde, 

que envolve a papel do SUS, as políticas das prefeituras se 

inscrevem na esfera das políticas universais que são previas.  

Em todos os casos buscamos identificar e analisar suas formas 

possíveis no quadro das restrições e vantagens econômicas 

regionais. Levaram-se em conta os gastos com saúde e 

saneamento e educação um período entre 2001 a 2007 por ser 

esta a delimitação temporal desta base de dados disponível. 

Resultados Obtidos 

Os gastos com saúde e saneamento, assim como o de educação 

e cultura, mostram que a MRL apresentou crescimento desses 

gastos ao longo dos últimos anos, evidenciando uma 

priorização dessas políticas. Os dados sobre educação e cultura 

mostram que a população tem preferido migrar do ensino 

público para o particular, diminuindo as matrículas nas escolas 

públicas, assim como o número de estabelecimentos escolares 

públicos. Essa diminuição está em conformidade com o que 

vem ocorrendo em todo o estado paulista, não somente na 

microrregião. Conforme podemos analisar a representatividade 

da MRL no Estado, em 2009. 

 

 

      

Escolas 
Estado de São 

Paulo 
Micro Região 

de Limeira Limeira 

Ensino Fundamental  15027 1,7% 0,6% 
Ensino Fundamental 
Escolas Públicas 11084 1,9% 0,6% 

Ensino Médio  5923 1,6% 0,6% 
Ensino Médio Escolas 
Públicas 3819 1,6% 0,6% 

Ensino Pré-escolar  12539 1,6% 0,8% 
Ensino Pré-escolar Escolas 
Públicas 6425 2,4% 1,1% 

Totais Anuais 54817 1,8% 0,7% 
Fonte:Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 
2005/2009. 

 
As políticas de saúde, além de apresentarem um aumento dos 

investimentos, evidenciam uma melhora no fornecimento de 

serviços sanitário para a população e isto fez com que estas 

representassem uma parcela significativa dos estabelecimentos de 

saúde do Estado de São Paulo em 2009.  

      
Estado de 
São Paulo 

Microrregião 
de Limeira 

Cidade de 
limeira 

Est. de Saúde 14.215 1,81% 0,63% 

Est. de Saúde público 5.850 2,46% 0,67% 

Est. de Saúde único 13.878 1,79% 0,61% 
Est. de Saúde único 
público 5.816 2,46% 0,67% 
Leitos p/ internação 
em Est. de Saúde 95.585 2,11% 0,52% 
Leitos p/ inter. em Est. 
de Saúde público 23.809 0,17% 0,00% 

Totais Anuais 159.153 1,79% 0,47% 
Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos 

municípios onde os totais não  
atigem a unidade de medida. 

Conclusão 

Embora o gasto seja maior com educação do que com saúde e 

saneamento, a pesquisa mostrou que as políticas de saúde foram as 

que apresentaram os melhores resultados quando comparados com o 

Estado de São Paulo, isto evidencia o maior abandono do governo 

estadual em relação ao ensino público ofertado. 

Contudo, a MRL vem demonstrando avanços nas suas políticas 

sociais e seguindo uma tendência que acompanha o Estado nos  

aspectos educativo e sanitário. Sendo que no primeiro, nos últimos 

anos, a abrangência do setor privado é crescente enquanto que no 

caso do segundo, vem sendo priorizado e melhor gerido pelas 

políticas públicas relacionadas com o SUS. 
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