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Saúde
Secretaria da Saúde
• Manutenção das ações de promoção e prevenção, tratamento e reabilitação

nas 27 Unidades Básicas de Saúde e no Polo de Academia da Saúde;
• Manutenção das consultas e exames implementados no Centro Medico

Especializado;
• Manutenção

das ações implementadas no serviço de Urgência e

Emergência;
• Implantação de Ortopedia na UPA Norte;
• Implementação da Rede de Atenção a Pessoa Idosa;
• Participação no PMAQ/MS com atingimento de 80% das notas do município

“MUITO BOM”
• Centro Médico de Especialidades inaugurado em 08 de janeiro de 2018,

atende 28 especialidades médicas, totalizando 1.000 consultas por dia.
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Economia e Desenvolvimento
RIOPRETOPREV
• Adesão ao Programa Pró-Gestão RPPS

• No âmbito Institucional, a RIOPRETOPREV aderiu ao Programa Pró-Gestão RPPS, que tem por

objetivo incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que
proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com
os segurados e a sociedade.
• A adesão ao programa no fortalecimento de ações no que tange ao Controle Interno, Governança
Corporativa e Educação Previdenciária.
• A melhoria para os segurados e beneficiários da RIOPRETOPREV é garantia da mitigação de riscos
do RPPS e de seus funcionários, aumento de performance do trabalho, melhor organização interna,
maior transparência e facilidade de acesso às informações relevantes e reconhecimento no seu meio
(entre outros RPPS, Tribunais de Conta, Ministério Público da Previdência e outros órgãos
relacionados).
• Prêmio de Boas Práticas da Gestão Previdenciária
• A RIOPRETOPREV conseguiu o 8º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária,

organizado pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios –
ANEPREM. É o terceiro ano seguido que a entidade é premiada no segmento. O prêmio busca
reconhecer e estimular a melhoria da organização e dos processos de trabalho dos Regimes
Próprios de Previdência Social - RPPS, aumentando a motivação dos servidores,
proporcionando maior transparência e facilitando o acesso dos segurados às informações.
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Economia e Desenvolvimento
Secretaria da Fazenda
• 1- Com o advento da Lei 13.019 – a Secretaria da Fazenda após o advento da Lei Municipal que

regulamentou as atividades do 3.º Setor na cidade e a forma de atuação dessas entidades junto à
Prefeitura Municipal, passou a adotar novas formas de fiscalização da aplicação do dinheiro público,
com o Setor de Convênios da SEMFAZ, efetuado um seminário visando esclarecer e diminuir as dúvidas
com relação a essas parcerias, com o fornecimento de um manual completo sobre as exigências legais.
• 2 - A Secretaria da Fazenda fez a adequação da Lei Municipal do ISSQN – Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza à Lei Federal n.º 157/2016, que altera a partir de janeiro de 2018 a execução
da cobrança no município do Imposto Sobre Serviços, uma das grandes fontes de arrecadação
do Tesouro Municipal.
• 3 – Contato do Secretário da Fazenda com os maiores devedores do município visando esclarecer
sobre os benefícios da adesão ao parcelamento ou ao reparcelamento.
• 4 – Ao longo de todo o ano de 2017 e 2018, a Secretaria da Fazenda não mediu esforços para fazer o
acompanhamento e controle das despesas e diferentemente da grande maioria dos municípios
brasileiros, a Prefeitura de São José do Rio Preto não efetuou nenhum pagamento fora do prazo, e
fechará as contas deste exercício sem atrasos com fornecedores, prestadores de serviços e com todos
os salários em ordem.
• A SEMFAZ vem mantendo todas as exigências de aplicações de recursos na educação e na saúde

dentro dos limites constitucionais, e com os níveis de endividamento abaixo da capacidade permitida,
demonstrando a excelente capacidade de gestão técnica que possui.
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Economia e Desenvolvimento
Procuradoria Geral
• Quitação de todos os Precatórios, saindo do regime especial (1% da receita liquida

corrente mês) para o regime ordinário (requisição dos valores até 1º de julho para
inclusão no orçamento do ano seguinte – art. 100 da CF). Isto é bem mais vantajoso
economicamente para o Município.
• Implantação em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, do sistema de

distribuição de execução fiscal em massa, avançamos mas ainda não
concluímos.
• Implantação do sistema de conciliação na cobrança judicial da dívida ativa junto ao

CEJUSC, que tem apresentado resultados positivos .
• Mês julho/18: Foram citados 272 contribuintes devedores, dos quais 163 resultou em

acordo (pagamento/parcelamento); Valor envolvido: R$ 465.785,16.
• Mês de agosto/2018: Foram citados 375 contribuintes devedores, dos quais 243,

resultou em acordo (pagamento/parcelamento); valores envolvidos R$ 715.057,33.
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Urbanismo e Meio Ambiente
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
• Viveiro Municipal
• Doação de 13.150 mudas aos munícipes e plantio em áreas públicas;

• Produção de 40.000 mudas (sementes em tubetes e estaquia);
• Atendimento a 848 protocolos referentes a vistoria de erradicação de árvores;
• Emissão de 1154 autorizações para realização de podas em árvores ao longo do

perímetro urbano;
• Manutenção do Viveiro Municipal: Valor do investimento
R$ 5.085,93.
Objetivo:
promoveu-se a aquisição de materiais diversos para a manutenção da pintura feita na
fachada dos imóveis do viveiro municipal e componentes para manutenção hidráulica
para promover maior efeito estético positivo e melhorar as condições para os visitantes.
• Gerenciamento de Resíduos
• De Janeiro a Julho de 2018 o Ecoponto de Pneus inservíveis já destinou de forma

ambientalmente correta a quantia de 1.591,460 toneladas de pneus.
• Construção de 06 Pontos de Apoio – PROJETO Versão3 – Roll On/Off de 37 m³ para
recolhimento de Galhos (atender a demanda) – EM ANDAMENTO (Jd Nazareth –
Solo Sagrado – Jd Santo Antônio – Nova Esperança – Lealdade e Amizade – Eng.
Schmitt), investimento de R$ 1.103.371,04
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Água e Esgoto
Semae
• Ampliação da ETE - Valor da obra: R$ 32 milhões
• Construção de mais um módulo de tratamento de esgoto, ampliando a capacidade

de atendimento da ETE Rio Preto em 150 mil pessoas. O quarto módulo de
tratamento é composto por três unidades: um reator anaeróbico, um reator
aeróbico e um decantador. A obra está 50% executada.
• Interceptor, elevatória e recalque para atendimento de Talhado - Valor da obra: R$

7,2 milhões
• A nova rede de esgoto de Talhado será interligada a uma elevatória e a um interceptor
que irá até a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto. Serão cerca de 8.000 metros de
rede de esgoto que atenderá Talhado e novos loteamentos na região. Quando essas
obras estiverem concluídas, Rio Preto terá praticamente 100% do esgoto tratado. A obra
está em fase inicial. Serão beneficiadas 30 mil pessoas.
• Poço profundo, reservatório e urbanização no Residencial Palestra - Valor da obra:

R$ 6,4 milhões
• Perfuração de um novo poço no Aquífero Guarani, ao lado do Residencial Palestra,
região Norte de Rio Preto. Ele vai produzir 135 milhões de litros de água por mês, o
suficiente para atender uma população de 20 mil pessoas. Esse é o 9º poço profundo no
Aquífero Guarani, com uma profundidade estimada de 1.050 metros.
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Água e Esgoto
Semae
• Nova adutora de água na Região Norte - Valor da obra: R$ 4,9 milhões
• Construção de cinco quilômetros de adutora de interligação para a região Norte.
Vai complementar o abastecimento de água na região beneficiando 100.000
pessoas.
• Interceptor de esgoto na avenida Ernani Pires Domingues - Valor da obra: R$ 4,5

milhões
• Concluída a nova rede de interceptor de esgoto na avenida Ernani Pires Domingues. São
1.600 metros de tubulação no lado esquerdo do córrego Piedade. A obra vai da rua
Chicrala Abrahão à avenida Aparecida do Taboado. Também foi ampliada e substituída a
nova rede coletora de esgoto para atendimentos dos ramais, com interligações pontuais
no novo interceptor. Foram mais 1.600 metros de tubulação. Serão beneficiadas 100 mil
pessoas.
• Interceptor de esgoto na avenida Philadelpho Gouveia Neto - Valor da obra: R$ 2,8
milhões
• Construção de um interceptor de esgoto, de 900 metros, na avenida Philadelpho Manoel
Gouveia Neto. A obra vai substituir a rede existente, localizada na margem esquerda do
rio Preto, no trecho que vai do viaduto Jordão Reis ao Lago 1 da Represa Municipal. A
previsão de conclusão é daqui a três meses. Serão beneficiadas 100 mil pessoas.

10

Obras e Serviços Gerais
Secretaria de Obras
• Execução das obras do Viaduto João Mesquita (R$ 9.431.193,59);
• Execução das obras de implantação de redes de águas pluviais no Córrego do Tiago (R$

615.188,92) e iluminação Pública Etapa I do Ecoparque Empresarial Norte (277.783,18);
• Continuidade das obras de Mobilidade: 09 Corredores e Construção do Novo

Terminal;
• Recapeamento das Avenidas Fernando Costa, Dr Antonio Tavares Pereira Lima, José Munia

e Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira e as Ruas Alameda dos Cravos e José
Nogueira de Carvalho, trechos da Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, as Ruas Capitão
Justino M. do Espírito Santo e Dr. Carlos Rodrigues Nogueira. No Distrito de Talhado as
Ruas Ezequiel Pinto, São Sebastião, 1º de Maio, Liberdade, Capitão Delmino, Concordia e
Independência. Valor total de R$ 1.729.148,42;
• Em andamento obras de drenagem no Córrego Cobertinho;
• Início das obras do Complexo Viário da Avenida Mirassolândia, que envolve algumas das

principais vias da cidade como a Avenida Ernani Pires Domingues, a Avenida Mirassolândia,
Avenida Domingos Falavina e a Rua Capitão Faustino. Estes locais são de vital importância
no projeto macro de reformulação do sistema de transporte coletivo e do Programa de
Mobilidade Urbana de nosso Município;
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Obras e Serviços Gerais
Secretaria de Serviços Gerais
• Nº de ações de manutenção em vias sem pavimentação asfáltica: aproximadamente 127,

realizadas nas Estâncias localizadas no Município, incluindo a Estância Jockey Club,
Jardim Vale do Sol, Jardim Aroeira II, Estância Santa Luzia, Estância Bela Vista I, II e III,
Jardim Marajó, Estância São Pedro I e II, Estância São Miguel Arcanjo I e II, Estância
Unitra, Estância São João, Estância Santa Maria, Estrada Boiadeira, Estância Vista Alegre,
Estância Santa Catarina, Estância Brejo Alegre, Estância Santa Maria, Estância Alvorada,
Estância Vitória, Estância Parque dos Pássaros, Estância Primavera III, Estância Ivone,
Estrada da Ponte Grande, Estrada da Vila Azul, Estância Pica Pau, Estrada do SetSul,
Estância São Manoel, Estância Veneza.
• Nº de Ações de limpeza de praças: 369. A S.M. Serviços Gerais realiza a limpeza de

aproximadamente 61 praças diferentes por mês, sendo que, para muitas delas, as ações
destinadas a limpeza são realizadas mais de uma vez;
• N° de Revitalizações: 5 praças. A revitalização de praças engloba a urbanização do

local e o plantio de grama;
• Construção de Praças: 02 (em andamento). As praças cuja construção tiveram início

no primeiro semestre deste ano são: (a) Praça Memorial aos Povos Árabes,
localizada no Jd. Walkiria (Início: Fev. / Término esperado: Set/18); (b) Praça dos
Sinos, localizada no Jd. Yolanda (início: Mai/2018);
• N° de novas adoções realizadas pelo “Projeto Viva a Praça”: 05
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Habitação
Emcop
• De janeiro a junho de 2018: Foram mais 5.000 famílias atendidas (40 atendimentos diários).
• Residencial Vida Nova Dignidade: Entrega em 23/06/2018 das 1536 unidades, pessoas beneficiadas:

5.376 pessoas; Origem dos recursos: PMCMV – Faixa 1,5 e 2; Total de Investimento: R$ 168 milhões;
• Projetos Sociais – Espaço Viver Bem
• Pós-Ocupação PMCMV - Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST: desenvolvimento dos

Projetos Sociais na etapa de Pós-ocupação nos empreendimentos entregues através do PMCMV –
Programa Minha Casa Minha Vida – FAIXA 1: com investimentos realizados em 03 (três) Projetos via
convênio no valor de: R$ 868.047,71 (oitocentos e sessenta e oito mil e quarenta e sete reais e
setenta e um centavos)
• Espaço Viver Bem do Lealdade e Amizade
• Continuidade do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque Residencial da

Lealdade e Amizade, com 2.508 famílias beneficiadas;
• Espaço Viver do Nova Esperança
• Continuidade do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque Residencial Nova Esperança,

com 2.491 famílias beneficiadas;
• Espaço Viver do Solidariedade
• Foram realizados os processos de Licitações para contratações de serviços, materiais e de construção de

espaço físico para o funcionamento do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque
Residencial da Solidariedade, com 1.300 famílias beneficiadas.
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Habitação
Secretaria de Habitação
• Trabalhos de regularização fundiária
• 25 notificações para apresentação de documentação para regularização fundiária
•

(Beira Rio,Cardoso (Orquidário), Éden Leste, Parque das Nascentes (Navarrete II), Pazzotti Vicinal, Pingo D'Água II, Ponte Grande, San
Carlo, Santa Ana, Santa Clara, Santa Rita, São Felício, São Manoel, São Miguel Arcanjo, São Pedro III, São Roque, Terras de São
Lucas, Santa Inês (Navarrete), Vera Cruz, Verão, Vila Velha, Yvonne, Parque das Flores (Orquidário), Dois de Abril II, Ponte Grande I)

• 23 Atendimentos técnicos para orientação sobre o procedimento de regularização fundiária
•

(Beira Rio, Cardoso (Orquidário), Nova Veneza, Oásis, Santa Apolônia, Santa Clara, São Carlos, São Felício, São João (Pitangueiras),
São João I, São Pedro I (Mineiro), São Pedro (Vila Azul), São Pedro IV, Sobrinho, Vera Cruz, Verão, Vila Azul, Vista Alegre I, II e III, São
Jorge Chácaras, Santa Maria – Schmitt, Chácaras Recreio, Costela Marruada, Alto Giro)

• 33 Estudos de viabilidade técnica para auto de demarcação urbanística
•

(Pazzotti Vicinal, Pica Pau Amarelo, San Carlo, San Luiz II, Santa Paula, Santa Rita, São Carlos, São Francisco, São João Olímpia, São
João (Pitangueiras), São João I, São Luiz (Ipiguá), São Luiz II, São Manoel, São Pedro I (Mineiro), São Pedro II, Sobrinho, Verão, Vila
Velha, Vista Alegre I, II e III, São Jorge Chácaras, Santa Maria – Schmitt, São José Operário, Alvorada (II) – remanescente, Costela
Marruada, Alto Giro)

• 998 notificações emitidas para demarcação urbanística aos titulares de direitos inscritos na matrícula dos

imóveis e confrontantes objetos de solicitação de instauração de procedimento para regularização fundiária.
• 16 Editais de Auto de Demarcação Publicados no Diário Oficial do Município.
•

(Vila Azul, São João Pitangueiras, San Luiz II, São José Operário, São Pedro 2, Santa Paula, Chácaras São Jorge, Pica Pau
Amarelo, Estância Marajó, São João Olímpia, São Luiz Ipiguá, São Pedro Mineiro, São João 1, Santa Maria, Costela Marruada, Pazzotti
Vicinal.)

• 20 Aprovações para Instauração Regularização
•

(Bela Vista Mirassolândia, Pica Pau Amarelo, Cavalari II, San Luiz II, Santa Apolônia, Santa Luzia, São João Pitangueiras, São
Miguel Arcanjo I, São Miguel Arcanjo II, São Pedro Vila Azul, São Pedro II, Suíça, Vila Azul, Chácaras São Jorge, Santa Paula,
Estância São João Olímpia, Estância São Luiz Ipiguá, São Pedro Mineiro, Santa Maria Schmitt, Marajó).
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Economia, Desenvolvimento, Geração de
Empregos e Turísmo
Secretaria de Planejamento
Revisão do Plano Diretor – Audiências Publicas
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

Agenda das Audiências Públicas
16/07/2018
Região de Schmitt
23/07/2018
Região de Talhado
30/07/2018
Região da Vila Toninho
06/08/2018
Região do HB
13/08/2018
Região da Represa
20/08/2018
Região Central
27/08/2018
Região da Cidade da Criança
03/09/2018
Região do Pinheirinho
10/09/2018
Região do CEU
17/09/2018
Região do Bosque

Implantação do Parque Tecnológico
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Economia, Desenvolvimento, Geração de
Empregos e Turísmo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo
• Banco do Povo: O Banco do Povo tem participação ativa nos projetos de incentivo ao crédito e de

empreendedorismo promovendo a geração de emprego, renda e desenvolvimento local por meio da
concessão de empréstimos para o desenvolvimento de pequenos negócios; durante o primeiro semestre
de 2018 foram realizados 109 (cento e nove) contratos.
•
• Sala de Crédito: Promover em parceria com ACIRP, SEBRAE , Banco do Povo Paulista,

Desenvolve SP e BNDES, o acesso a informação sobre linhas de crédito para empreendedores que
queiram crescer em seus negócios, como projetos de expansão, modernização, inovação, compra de
máquinas/equipamentos e capital de giro, o evento teve a participação de 70 pessoas durante as
palestras e 142 atendimentos.
• Empreende Rio Preto – 3ª Edição: O Empreende Rio Preto, em parceria com o SENAC, ETEC,

FATEC, SEBRAE, SESI e SENAI, tem como principal objetivo incentivar o empreendedorismo no
município, disponibilizando uma série de atividades para a população que deseja empreender ou se
capacitar, durante a realização do evento nos dias 25 e 26 de Maio de 2018 foram contabilizados o
cadastro de mais de 500 participantes.
• Trem Caipira: O projeto turístico “Trem Caipira” tem como objetivo fomentar o turismo na cidade

de São José do Rio Preto e do Distrito de Eng. Schmitt, as viagens possuem diversos atrativos,
como os doces caseiros de Schmitt, a música da Camerata, o almoço com a culinária típica da
região e a feira de artesanato; O Trem Caipira realizou um total de sete viagens, sendo cinco
durante o 1º Semestre de 2018 no qual 564 pessoas viajaram e atualmente o projeto possui uma
lista de espera de aproximadamente 1250 pessoas de Rio Preto e de cidades da região, como
Votuporanga, Catanduva, Novo Horizonte, Bady Bassitt, Mirassol, Cedral e Tabapuã.
• Congressos: Atuação ativa na captação de congressos para o Município, no qual já foram realizados os

congressos de Dermatologia (Maio), Oftalmologia (Junho) e o Congresso Brasileiro de Hipertensão
(Agosto), este atingiu a marca de 1.200 inscritos.
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Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Ação – Alimenta Rio Preto

•

Promulgação da LEI nº 13.006 de 12 de Julho de 2018.
• Cria os componentes do Município de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências.

•

DECRETO Nº 18.096 de 17 de agosto de 2018.
• Regulamenta a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional –
CAISAN MUNICIPAL -, órgão integrante do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – SISAN - no âmbito do Município de São José do Rio
Preto, conforme estabelecido na Lei nº 13.006, de 12 de julho de 2018.
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Agricultura e Abastecimento
Secretaria de Agricultura e Abastecimento

• Readequação dos projetos da secretaria dentro da Política Pública de
Segurança Alimentar e Nutricional e do Programa Alimenta Rio Preto.
Setor de
Produção

• Horta de Schmitt
• Hortas
Comunitárias
• Hortas Escolas
• Estufa de
Hidroponia

Setor de Apoio ao
Produtor

• Patrulha Agrícola
• Programa de
Recuperação de
Estradas Rurais
• Agricultura
Familiar /
Cooperativismo
• Programa de
Aquisição de
Alimentos (PAA)
• Centro de
Produção e
Transferência
Tecnológica
• INCRA

Setor de
Sustentabilidade

• Apoio à coleta e
destinação de
embalagens de
agrotóxicos

Setor de
Alimentação
Escolar

Setor de
Abastecimento
Nutricional

• Educação
Alimentar e
Nutricional
• Programa
Nacional de
Alimentação
Escolar (PNAE)

• Banco Municipal
de Alimentos
• Subvenção Bom
Prato
• Feiras Livres
• Mercado
Municipal
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Assistência Social e Políticas para Mulheres,
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia
Secretaria de Assistência Social
Obras
Ampliação do Centro de Referência de Em 18/05/2018 foi dado a Ordem de Serviços na
ampliação do CREAS (Rua José Polacchini Sobrinho nº
Assistência Social - CREAS
575 – Jardim Sinibaldi) com recurso de Emenda
Parlamentar do Deputado Edinho Araújo de 2.016.
Custo da ampliação R$ 290.090,52.

Ações do CADASTRO ÚNICO
Ação
Inclusão e atualização do Cadastro Único
Atualização do Cadastro Único de famílias
com cadastro desatualizado há mais de 2
anos.
Atualização do cadastro de famílias em
processo de Averiguação Cadastral.
Busca Ativa de beneficiários do BPC Idoso
- Benefício de Prestação Continuada, para
inclusão no Cadastro Único.
Atendimento ao público.

Descrição
7.968 formulários incluídos ou atualizados.
2.132 cadastros enviados pelo MDS – Ministério de
Desenvolvimento Social, com apontamentos para revisão
cadastral, atualizados.
1.953 cadastros em processo de averiguação identificadas pelo
MDS - Ministério de Desenvolvimento Social, atualizados.
761 beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - Idoso
que ainda não possuíam Cadastro Único, cadastrados.
567 atendimentos no período de janeiro a junho de 2018.
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Assistência Social e Políticas para Mulheres,
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia
Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência,
Raça e Etnia
• Comemoração do dia 8 de março, Dia da Mulher
• As comemorações se estenderam por todo mês de março, com oficinas sobre a violência contra a mulher,

•
•

•

•
•

•

palestras, grupos de reflexão e reunião com as Associações de Bairros, para divulgação dos serviços oferecidos
pelo município.
Serviços voltados à Promoção da Igualdade Racial
Este Departamento da Secretaria executa as suas atividades, com a missão de construir e consolidar uma política
municipal de promoção da igualdade, em ações de curto, médio e longo prazo. Até junho de 2018, foram
atendidos 68 usuários, sendo 32 negros, 21 pardos, 14 brancos e 1 indígena, totalizando 74 atendimentos. Houve
1 usuário inserido no mercado de trabalho e 1 atendido em situação de violência – racismo e injúria racial.
As propostas da IV Conferência da Igualdade Racial, em 2017, vem tendo continuidade, em 2018, com a
elaboração de um projeto, em parceria com a Secretaria de Educação, para a formação continuada dos
professores e, também, para ser executado, posteriormente, com alunas/os da Rede Municipal de Ensino.
Inclusão de personalidades na Galeria Aristídes dos Santos
Em respeito à Lei de número 11.493/2014, em março de 2017 houve a inclusão de dois nomes de personalidades
que fizeram história no enfrentamento ao racismo no município, Benedicto Ambrozio e Luzia de Fátima André dos
Santos.
Inclusão de Pessoas com Deficiência através do Esporte, Emprego e Acessibilidade
Serviços voltados aos Direitos e Políticas para Pessoas com Deficiência. O Departamento, promove
acesso a benefícios, programas e outros serviços socioassistenciais para pessoas com deficiência. De
janeiro até junho de 2018, foram atendidos 610 usuários, totalizando 3225 atendimentos, sendo 3055
individuais e 170 interdisciplinares. O departamento realizou 25 grupos reflexivos no período. Atividades
festivas: Carnaval e Festa Junina.
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Educação
Secretaria de Educação
• A Secretaria Municipal da Educação possui 134 Unidades Escolares em sua

Rede Municipal. No início do ano letivo, atendíamos 33.108 alunos matriculados
e atualmente atendemos 40.293 alunos matriculados.
Totais de Unidades Escolares Pertencentes à Rede Pública Municipal
Municipais
Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)
71
Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)

Conveniadas

37

Educação Especial Exclusiva
Educação de Jovens e Adultos (Anos Iniciais/Finais Ensino Fundamental)
Educação Infantil (Creches)

Totais da Rede Pública Municipal

MODALIDADE
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR
ENSINO FUNDAMENTAL - EJA PRESENCIAL
TOTAL GERAL

7
0
1
18
134

TOTAL DE ATENDIMENTO
JULHO/2018
18.735
21.053
505
40.293
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Educação
Secretaria de Educação
• Programa Escola Conectada:
• 48 escolas já receberam verba do Programa de Inovação Educação Conectada através do apoio do

Ministério da Educação, MEC, para aquisição de serviço de internet de banda larga, totalizando um
valor repassado de R$ 169.165,32.
• Instalação de Fibra Óptica nas Unidades Escolares:
• 13 unidades escolares receberam a instalação de fibra óptica, por meio da Empro, com um

investimento total de R$ 189.751,48.
• Parcerias realizadas:
• Google for Education.
• Microsoft for Education.
• Coordenadoria Administrativa

• Entrega de 81.953 uniformes escolares, no início de 2018, além da entrega de materiais

escolares para todas as unidades escolares;
• Ouvidoria
• Com um atendimento de 139 manifestações, no 1º semestre de 2018, objetivando mediar conflitos, a

Ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação
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Cultura
Secretaria de Cultura

• FÓRUNS

• Leitura e discussão de editais do Prêmio

Nelson Seixas
• 26 de abril

• EDITAIS

• Prêmio Nelson Seixas
• Lançamento – 3 de julho

•

• Período de inscrições – 3 de julho a 16 de agosto

• Conferência Municipal de Cultura

• Premiação - 17 de setembro

• 12 a 14 de novembro

•

•

• EVENTOS

•

• Carnaval 2018

• FESTIVAIS

• 11 de fevereiro

• Janeiro Brasileiro da Comédia

•

• 23 a 30 de janeiro

• Aniversário da cidade – Virada do Aniversário

•

• 17 a 19 de março

• Festival Internacional de Teatro - FIT

•

• 5 a 14 de julho

• 14º Arraiá da Dinorath - O arraial das artes

•

• 8 de junho

• 12º FEM – Festival Nacional de MPB Vinicius

•

Nucci Cucolicchio
• 17 a 19 de outubro

• Revèillon
• 31 de dezembro
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Esporte
Secretaria de Esporte
• Início da obra para Revitalização (reforma) do Parque da Cidade da Criança:

• -Ordem de início de serviço: 08/05/18
• -Recursos do Ministério do Turismo: R$ 975.000,00
• -Recursos de contrapartida municipal: R$ 99.227,33
• - % de execução da obra em 09/08/2018: 13,77%

•

Inauguração da Praça dos Esportes e da Cultura do Distrito de Eng. Schmitt:
• -Data da inauguração: 29/06/18
• -O espaço conta com área total de 3.000 m², estrutura com quadra poliesportiva,
pista de skate, pista de caminhada, academia ao ar livre, nove salas multiúso,
parque infantil e área com mesas e bancos.
• -Estão sendo oferecidas aulas de: futebol, basquete, vôlei, judô, taekwondo, tênis
de mesa, xadrez, ginástica, fit dance, dança do ventre e dança para crianças
(matrículas abertas para formação de turmas).
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Esporte
Secretaria de Esporte
• Departamento de Iniciação Esportiva
• O Departamento de Iniciação Esportiva tem a principal finalidade, oferecer atividades esportivas gratuitas,

voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com o objetivo de contribuir com a formação
educativa com o desenvolvimento psicomotor das crianças oferecendo a prática esportiva regular.
• Oferecemos atividades em 50 núcleos, localizados em espaços públicos e privados que tenham parceria
com a Secretaria de Esportes. As atividades são ministradas por 71 profissionais, através do Programa
auxílio atleta, e atendem aproximadamente 5.143 crianças em varias modalidades.
• Departamento de Esporte competitivo
• As principais competições que Rio Preto participa, estão os Jogos Regionais, onde esse ano nossa cidade

foi pela 18º vez consecutiva campeão ge66ral, na cidade de Votuporanga no mês de julho.
• Estão envolvidos aproximadamente 420 atletas e 35 técnicos, em 51 modalidades.
• DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMUNITÁRIO:
• Atualmente com 57 núcleos, localizados em espaços públicos e privados que tenham parceria com

a Secretaria de Esportes. Atende em média 6.428 munícipes, com um quadro de 41 profissionais
competentes na sua área de trabalho, através do Programa Auxílio Atleta.
• O Projeto Unidos no Esporte atende portadores de deficiência de Rio Preto e região todas as quartasfeiras no Ginásio Natalone.
• O Projeto Bike é Vida é desenvolvido ao longo da Ciclofaixa da Avenida Philadelpho Gouveia Neto, aos
domingos das 08:00 às 11:00, onde as bicicletas ficam disponíveis, gratuitamente, para a população.
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