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PRESTANDO CONTAS

presentamos à comunidade rio-pretense
o balanço anual de gestão da atual administração municipal, incluindo secretarias,
empresas públicas e autarquias, dispostos em
ordem alfabética.
Neste período, a prioridade de gestão foi
arrumar a casa, cumprir as metas de governo e
avançar em questões importantes para a cidade,
com ações estratégicas em saúde, educação, mobilidade, saneamento, meio ambiente, trânsito,
obras de mobilidade urbana, apoio à agricultura
familiar, retomada e consolidação de eventos tradicionais como o FIT (Festival Internacional de Teatro) e a Expo Rio Preto, entre tantas outras ações.
A administração voltou seu olhar para
as pessoas e a zeladoria. Trabalhamos para recuperar o cuidado com o espaço público e implantamos medidas que impactam positivamente a vida das pessoas, como a criação do Centro
Médico de Especialidades no Plaza Avenida Shopping, revolucionando o conceito de atendimento em saúde pública. Projetos sociais e esportivos são desenvolvidos em várias secretarias para
inclusão de crianças, adolescentes e idosos.
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Projetos e obras herdados da administração anterior tiveram continuidade, respeitando
os contratos e a boa aplicação dos recursos públicos. Obra parada é prejuízo para todos.
O conceito de “Cidade Inteligente” ganha
força com a consolidação do Parque Tecnológico,
já ocupado pelas primeiras empresas; trabalhamos pelo fortalecimento da Empro; lançamos o
novo Portal do Município (www.riopreto.sp.gov.
br), mais interativo e funcional; o sistema Estacione Digital vai se consolidando; e a modernização dos processos administrativos avança.
Trabalhamos com transparência e levamos ao pé da letra a proposta de fazer mais com
menos.
O ano de 2018 foi de boas notícias. A Prefeitura de Rio Preto cedeu o prédio do antigo Cefam e o Instituto Federal de São Paulo já está em
obras e com vestibular previsto para 2019.
Em Junho, a Prefeitura assinou contrato
junto à Caixa Econômica Federal de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), no valor de R$ 203,7 milhões. Os recursos de
financiamento serão aplicados na implantação

do Plano Municipal da Mata Atlântica (reflorestamento), obras de infraestrutura urbana, galerias pluviais, drenagens e canalizações, pavimentação asfáltica e recapeamento e construção e
reforma de viadutos e pontes.
Assim, os investimentos em recuperação
de vias e criação de novas alternativas viárias
para 2019 estão garantidos. Este ano, avançamos no recapeamento de ruas e avenidas. Foram
200 quilômetros de asfalto novo. Também investimos na limpeza da cidade, com a retirada de
mais de 34 mil toneladas de lixo despejado em
locais irregulares.
Iniciamos a construção de um novo viaduto da Região Norte para desafogar o trânsito
nas avenidas Mirassolândia, Domingos Falavina e Ernani Pires Domingues. Realizamos obras
complementares e de acessibilidade que permitiram a liberação (pelo DNIT) do viaduto sobre a
BR-153, dando vida útil à Ponte Estaiada.
Graças à parceria com o Governo Federal, a cidade está ganhando 14 novos acessos
com a duplicação da BR-153, uma das maiores
obras rodoviárias em andamento no Brasil, para
a qual não faltaram recursos este ano. Agora em
dezembro, chegamos a 65% das obras concluídas e há previsão orçamentária para a continuidade dos trabalhos em 2019.
Já somos referência na área ambiental
com a adesão aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, ações para recuperar
o Parque do Rio Preto e a ampliação da Estação
de Tratamento de Esgoto, já em fase adiantada,
para atender até 600 mil pessoas. O Semae está
perfurando um novo poço profundo na região

do Palestra e constrói uma adutora para interligá-lo à Região Norte.
O município é um dos que mais geraram
empregos, proporcionalmente, no Estado. Grandes redes de ‘atacarejo’ ampliaram sua presença
na cidade, beneficiando principalmente a Região
Norte. O wi-fi gratuito já é uma realidade nos
ônibus urbanos e começa a ser expandido para
praças centrais e prédios públicos.
Aprovamos leis na Câmara Municipal exigindo contrapartidas ao município sempre que
houver inclusão de área no perímetro urbano,
como ocorreu, por exemplo, com a reforma do
Mercadão a ser feita em 2019. As parcerias com
a iniciativa privada renderam frutos com a adoção, reforma e construção de praças.
E mais: a nossa cidade foi eleita a 2ª melhor do Brasil pra se viver, em pesquisa da Firjan,
e a 11ª primeira pra se investir, segundo a revista
Exame.
Nosso propósito é avançar sempre acolhendo as sugestões da comunidade e as críticas
construtivas. Continuamos contando com o indispensável apoio do Poder Legislativo. A dedicação dos servidores municipais fez a diferença
neste período, melhorando nossa relação com o
usuário do serviço público e tornando nossa cidade melhor a cada dia.
São José do Rio Preto - orgulhe-se dela!
DEZEMBRO DE 2018
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Comunicação Social
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Todas as 15 metas de governo estão sendo cumpridas pela administração 2017/2020.
Confira nas próximas páginas as ações desenvolvidas em cada uma das áreas.

CUIDAR DA CIDADE E DAS PESSOAS

• Cidade: faxina urbana, recape de ruas e avenidas, serviço de tapa-buraco, sinalização de
trânsito, corredores de ônibus, melhorias na mobilidade urbana com a construção de viadutos,
alargamento de ruas.
• Pessoas: retomada de atividades esportivas, sociais, da saúde, educativas, ambientais, culturais e de lazer para todas as idades.
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CIDADE SUSTENTÁVEL

• São José do Rio Preto ficou na 1ª colocação do Estado e, pela terceira vez, foi a 2ª no
País entre as melhores cidades para se viver. (Fonte: Firjan – Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro realizada com base em dados nas áreas de saúde, educação, emprego e geração de renda).
• Eleita a 3ª melhor cidade para se viver no Brasil, nos anos de 2017/2018 (Fonte: Índice
Desafios da Gestão Municipal, edição de 2018, da consultoria Macroplan. O estudo levou em conta índices
da educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade).
• 2ª cidade paulista a aderir formalmente aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).
• Município verde e azul: somos a 14ª do Estado (subimos 18 posições).
• Em 2014, a cidade era a 38ª melhor para fazer negócio. Quatro anos depois, ela aparece na 11ª posição. A cidade reduziu seu nível de endividamento em relação à receita corrente
de 3,81 em 2016 para 2,17 em 2017.
• Gestão com foco na proteção ao meio ambiente e em ações sociais, em consonância
com o objetivo 13, da ODS, de combate às mudanças climáticas.
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CIDADE EDUCADORA, DO NÍVEL
BÁSICO AO SUPERIOR

• Concurso de Educação Municipal com abertura de 525 vagas, sendo 495 de Professor
de Educação Básica 1 (PEB 1), 24 de coordenador pedagógico, três de diretor de escola e três
de supervisor de ensino.
• Implantação do Instituto Federal de São Paulo, campus Rio Preto.
• Espaço para a ETEC/Norte. Inicialmente, será realizado o curso de técnico em vestuário, com 40 pessoas atendidas. O curso tem duração de 18 meses. As aulas são realizadas de
segunda a sexta-feira, das 19h às 23h. Ao todo, serão 1.500 horas /aula.
• Processo seletivo para estagiários de pedagogia em classes de educação Infantil e dos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
• Merenda saudável e creches que oferecem atendimento de qualidade, com o Programa de Educação Alimentar na rede municipal de ensino. Estabelecido pela Lei 12.929/2018, o
programa tem o objetivo de incluir, maneira transversal, o tema da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem no currículo escolar.
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CIDADE INOVADORA, EMPREGOS QUALIFICADOS

• Parque Tecnológico saiu do papel e abriga 12 empresas, que poderão receber até 50
pessoas trabalhando ao mesmo tempo.

• Instituto Federal de São Paulo, campus Rio Preto, abre oportunidades para formação
de jovens. Foram definidas as áreas: ambiente e saúde, produção cultural e design e desenvolvimento educacional e social.
• Balcão de Empregos atualiza sistema de cadastramento online, otimizando o tempo
do candidato e agilizando o processo de seleção dos empregadores.
•A grade com cursos de qualificação foi ampliada para oferecer cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais.

FUNCIONALISMO QUALIFICADO
E MOTIVADO

• Cursos rotineiros de aperfeiçoamento para o funcionalismo.

• Novas tabelas salariais para substituir gratificações extintas por determinação do Tribunal de Justiça.
• Ampliação dos direitos de servidores públicos assíduos favorecidos com crédito adicional do auxílio-alimentação. Aviso de doação de sangue e falta por atuação como mesário
voluntário não lesam mais o benefício.
• Retomada da Escola de Gestão.
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RECUPERAR A CIDADE E A
AUTOESTIMA DOS RIO-PRETENSES

• Recape, tapa-buracos, faxinão, nova iluminação, parcerias público-privadas para revitalização de praças recuperaram o espaço público. Decoração natalina, a refundação da cultura
com a retomada do FIT (Festival Internacional de Teatro) e do FEM (Festival Nacional de MPB),
Trem Caipira, novo formato da Expo Rio Preto, foram algumas das ações para resgatar a autoestima dos rio-pretenses.

CUIDADOS COM IDOSOS, CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

• Passe Gratidão, entrega gratuita de óculos e Baile de Carnaval para a Terceira Idade.
• Participação nos JORI (Jogos Regionais do Idoso).
• Atividades nos centros de convivência.

• Fluoretação da água realizada pelo SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e
Esgoto para combater cáries em crianças.
• Mobilização para atualização da caderneta vacinação de crianças e adolescentes.
• Campanha “Soldadinhos contra a Dengue” nas escolas do município.
• Projeto “Ver Bem”, em parceria com a ONG Renovatio entrega de 115 óculos de grau
para crianças e adolescentes carentes.
• Programa Atleta do Futuro com atividades para crianças e adolescentes de 6 e 17
anos. São 14 modalidades esportivas em 39 núcleos da Secretaria de Esportes.
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CIDADE RECEPTIVA E
ACOLHEDORA (TURISMO)

• Formatação de um calendário anual de eventos para movimentar a economia em 2018.
• Grandes eventos retomados: FIT (5 a 14 de Julho), Expo Rio Preto (10 a 14 de Outubro).
• Transformarmos São José do Rio Preto em importante centro de Congressos, Feiras e Eventos,
principalmente na área médica. Neste ano, a cidade realizou vários Congressos, com destaque
para o Congresso de Dermatologia, o Congresso de Oftalmologia e o Congresso Brasileiro de
Hipertensão, este atingiu a marca de 1.200 inscritos. Em Outubro foi realizado o 1º Congresso
Internacional de Odontologia. Para 2019, está previsto o XIV Atualização e Especialização em
Cirurgia Dermatológica e o II Congresso de Medicina e Enfermagem de Urgência e Emergência
da Abramurgem.
• Apoio aos grandes eventos privados no recinto de exposições, com calendário anual de realizações, como por exemplo: Rodeio Country Bulls, Festival Villa Mix e CarnaFacul.
• Realização em Outubro do maior evento ambiental do Brasil em 2017 (Pré-Fórum Mundial
da Água/2018).
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EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

• Diminuição da burocracia para atendimento a empresas e cidadãos.
• Em 2018, acompanhamento online de processos e hora marcada para atendimento a engenheiros.
• Prosseguimento das obras iniciadas na gestão anterior – honrando os contratos e evitando
desperdício de verbas públicas.
• Fazer mais com menos: Programa Municipal de Parcerias Público Privadas (PPPs) nas praças,
luzes de natal, limpeza de viadutos, faxinão, entre outros.
• Ação integrada entre secretarias, autarquias e empresas públicas.
• Divisão da cidade em 10 regiões administrativas, com a criação do Grupo Gestor Intersetorial.
As regiões são: Schmitt, Talhado, Vila Toninho, HB, Represa, Central, Cidade da Criança, Pinheirinho, CEU e Bosque.
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CIDADE DA CULTURA E DO ESPORTE

• Inauguração da Praça de Esportes e da Cultura de Engenheiro Schmitt. Área de 3 mil
metros quadrados, estrutura com quadra poliesportiva, pista de skate e caminhada, academia
ao ar livre, nove salas multiuso, parquinho infantil e área com mesas e bancos.
• Novembro: mês de programação dedicada à cultura negra, em comemoração ao dia
da Consciência Negra, celebrado em 20 de Novembro. Atividades em diversas secretarias, para
incentivar ações formativas e de saúde para a comunidade.
• Moradores dos bairros Lealdade e Amizade puderam participar da 1ª Mostra Cultural
organizada pelo projeto Espaço Viver Bem. O projeto é uma realização da Prefeitura de Rio Preto, Empresa Municipal de Construções Populares – Emcop, Associação Mamãe Idalina – AMAI
e Caixa Econômica Federal, e vem cumprir o Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST,
que é obrigatório para as linhas de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida faixa
1, com o principal objetivo de integrar melhor as comunidades onde os alunos estão inseridos.
• Eventos culturais tradicionais: Festival Nacional de MPB (FEM), Programa Municipal de
Fomento à Cultura – Prêmio Nelson Seixas 2018, Janeiro Brasileiro da Comédia, Aniversário da
Cidade, FIT, Exposição, Iluminação Natalina.
• Valorizar os artistas locais, protagonistas em eventos do município.
• Retomada da prática de esporte em espaços públicos; revisão do auxílio-atleta para
atender a quem de fato trabalha pelo esporte e pela comunidade.
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SAÚDE DE QUALIDADE

• Inauguração do Centro Médico de Especialidades, no Plaza Avenida Shopping.
• Reforma das unidades de saúde, em processo de licitação, nos bairros Jardim Gabriela e São
Deocleciano.
• Ônibus da saúde nos bairros com atendimentos gratuitos, consultas médicas e odontológicas, papanicolau e exame de mama, atualização da carteira de vacina.
• Aumento no número de consultas e procedimentos da Atenção Básica.
• Aquisição e instalação do Laboratório de Patologia Clínica.
• Instalação do laboratório no Complexo Pró-Saúde, ampliando a oferta de exames, passando
de 118 mil para 140 mil mensais.
• Campanhas de vacinação contra a febre amarela e de combate ao mosquito da dengue.
• Mutirões da saúde com exames e cirurgias, como a de catarata, com previsão de zerar a fila
de espera até o final de Dezembro.
• Contratação de 26 profissionais de segurança para a vigilância das UPAS Norte, Jaguaré, Tangará e Santo Antônio, sendo dois por horário para as UPAS Norte e Jaguaré e um por horário
para as UPAS Tangará e Santo Antônio.
• Aumento da verba destinada pelo Ministério da Saúde para a Estratégia de Saúde da Família,
da atenção Básica do Município, passando de R$ 107,8 mil para R$ 317.825,90.
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PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E AOS ANIMAIS

• Criação da Diretoria do Bem-Estar Animal que está desenvolvendo programas de proteção,
adoção e castração de animais.
• Castramóvel: veículo itinerante adaptado para castração gratuita de animais domésticos. Início das atividades Fevereiro de 2019.
• Recuperação do Bosque Municipal (agora Zoo); cuidados com a Represa e o Parque do Rio
Preto.
• Revitalização de praças (por meio de PPPs-Programa Municipal de Parcerias Público Privados).
• Reabertura do Parque Ecológico da Região Norte e cercamento dos 25 pontos de apoio.
• Floresta do Noroeste Paulista, programas de plantios de árvores, Viveiro Municipal, ampliação
da ETE, medidas protetivas do Semae na represa.
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PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

• O Portal da Transparência cumpre a missão de dar publicidade aos atos da Prefeitura.
• Cidadãos e entidades colaboram com sugestões e parcerias, discutem o futuro da cidade (via
Plano Diretor).
• Associações de moradores de bairros participam ativamente da definição das prioridades de
gestão, com reuniões periódicas com participação do prefeito.
• As parcerias público-privadas para revitalização do espaço público e com entidades para
ações sociais, educacionais e esportivas aproximam o poder público do cidadão.

ASSUMIR A VOCAÇÃO DE
METRÓPOLE REGIONAL

• A vinda do Instituto Federal, a chegada de novas empresas comerciais e industriais, a
excelência da medicina rio-pretense, a duplicação da BR-153, a atração de grandes empresas
atacadistas e varejistas, o desenvolvimento do turismo (Trem Caipira), o intenso movimento do
aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino, o vigor do comércio central e dos 5 shoppings reforçam ainda mais nossa vocação de cidade-polo, com influência sobre uma região
com mais de 2 milhões de habitantes.
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PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES
Confira nas próximas páginas um
resumo de atividades das secretarias,
autarquias e empresas públicas
municipais.
Para saber quais as atribuições e para
acompanhar a rotina das pastas acesse

www.riopreto.sp.gov.br
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Secretaria de
ADMINISTRAÇÃO
• Remuneração: instituição de novas tabelas salariais para o funcionalismo público municipal e do auxílio-alimentação, na forma
de crédito em cartão alimentação, para os funcionários públicos
municipais, conforme Lei Complementar nº 554 de 22 de Março
de 2018.
• Cemitério: ampliação de gavetas verticais no Cemitério São João
Batista, sendo 240 gavetas concluídas e 360 em construção.
• Patrimônio: levantamento de inventário do Patrimônio Mobiliário e
realização de leilão de bens móveis inservíveis, de aproximadamente,
7.817 itens, sendo: 34 veículos (destes 16 motos) e 6.851 bens móveis inservíveis.
• Licitações: foram realizadas 23 concorrências públicas, 35 tomadas
de preços, 5 pregões presenciais, 711 pregões eletrônicos, 5 chamadas públicas e 1 leilão.
• Frota: implantação do Sistema de Abastecimento dos Veículos Oficiais com o uso do cartão magnético.
• Pagamento de Referências: a Prefeitura de Rio Preto, por meio da
Secretaria de Administração, definiu pagamento das diferenças salariais das referências devidas aos servidores municipais em razão da
decisão transitada em julgado na ação coletiva impetrada pela categoria. Para receber as diferenças, os funcionários deverão aderir a um
Programa de Pagamento definido pela Secretaria da Administração,
pela Procuradoria Geral do Município e secretarias de Planejamento,
Finanças e Educação. O valor total devido é de R$ 13,7 milhões, com
mais de 2.300 servidores beneficiados.
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Secretaria de
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
• Lançamento do Programa Alimenta Rio Preto: política pública de
Segurança Alimentar e Nutricional, que garante o abastecimento de
gêneros alimentícios às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional.
• Banco Municipal de Alimentos: responsável pela captação e distribuição de gêneros alimentícios às populações em insegurança alimentar e nutricional. Entre Janeiro e Setembro de 2018, o Banco Municipal de Alimentos arrecadou mais de 470 toneladas de alimentos,
oferecendo 40 mil atendimentos com refeições e cestas.
• Centro de Produção e Transferência de Tecnologia: Área pertencente ao Semae e cedida ao município para a produção de gêneros
alimentícios para abastecimento dos equipamentos públicos. Será
também um polo para treinamento dos agricultores familiares em
novas tecnologias no campo. A primeira colheita está prevista para
Março de 2019.
• Fomento à Agricultura Familiar: ações integradas para geração
de renda ao produtor: Programas de Aquisição de Alimentos (PAA),
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Convênio com o
Bom Prato, apoio ao Cooperativismo, Patrulha Agrícola, Programa de
Recuperação das Estradas Rurais, INCRA, apoio à coleta e destinação
de embalagens de agrotóxicos, além do projeto em fase inicial de
implantação do Produtor de Água.
• O apoio à Agricultura Familiar em números (Jan/18 a Set/18):
• PAA CONAB – 37.190 kg de gêneros adquiridos;
• PAA MUNICIPAL – 230.243,04 kg de gêneros adquiridos;
• PNAE – aquisição de mais de 30% de gêneros da agricultura familiar para abastecimento da Alimentação Escolar, número superior ao
exigido na legislação;
• Convênio Bom Prato – R$ 37.500,00 de alimentos adquiridos da
Agricultura Familiar como contrapartida pela subvenção do município
(Maio/18 a Setembro/18);
• Concessão de área à Cooperiopreto - 98 agricultores familiares beneficiados;
• Patrulha Agrícola – 195 atendimentos em pequenas propriedades
rurais dando suporte à mecanização das lavouras;
• Programa de Recuperação das Estradas Rurais – 8km de estradas
rurais recuperadas;
• Coleta e destinação de embalagens de agrotóxicos – Concessão
• Administrativa de área para a ARIA – Associação de Revendedores
de Insumos Agropecuários da Região de São José do Rio Preto.
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• Agricultura Familiar: média de 220 produtores beneficiados com as
ações da política de desenvolvimento rural do município.
• Feiras Livres: atualmente são 23 feiras livres nas ruas; 8 feiras livres
formalizadas em condomínios conforme Decreto regulamentar de
2017; 41 novos alvarás de feirantes emitidos até Set/2018; e um total
de 284 feirantes ativos no município. Em 2018 o governo anunciou
um plano de revitalização nas feiras, levando treinamento e legalização aos feirantes, acesso a crédito facilitado por meio do programa
Super MEI em parceria com o Sebrae-SP. Em 2019 acontece a instalação de banheiros móveis e padronização visual de todas as barracas.
• Expo Rio Preto: retomada da exposição agroempresarial totalmente reformulada, focando em negócios, transferência de tecnologia e
atividades gratuitas para a família, tendo em sua grade os seguintes eventos: exposição, julgamento e leilões de animais; exposição de
segmentos comerciais; palestras, workshops e seminários; apresentações culturais, musicais e artísticas; oficinas infanto-juvenis e setor de
entretenimento e alimentação. Com público médio anual de 40.000
pessoas; 11 raças de bovinos expostos; 1.198 empregos diretos e indiretos gerados durante os dias de evento; mais de R$ 5 milhões em
negociações; 60 expositores; 251 artistas contratados e 27 temas de
palestras com 870 pessoas participando.
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Secretaria de
ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Reconhecimento: São José do Rio Preto foi escolhida pelo Ministério
do Desenvolvimento Social para apresentar três realizações exitosas e
assim contribuir com outros municípios brasileiros:
• Oficina Gestão Territorial na Proteção Social Básica, no mês de março;
• 2ª Mostra de Experiências em Vigilância Socioassistencial, no mês
de maio apresentando a experiência “Proteção Social e percepção da
vivência das pessoas em situação de rua em São José do Rio Preto”;
• XI Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial, no mês de maio
apresentando a experiência sobre ações nesta área no município.
Moradores de rua: recadastramento dos moradores, respeitando seu
direito a proteção, com atendimento em programas sociais: realizamos pesquisa trimestral para conhecer o perfil e a categoria desta população atendida nos nossos serviços para definir política de atendimento e articulação intersetorial.
• Proteção Social Básica: 77.285 famílias/indivíduos atendidos por
meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) a adolescentes, jovens, adultos e idosos nos 13 CRAS; e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) a adolescentes, jovens,
adultos nos Centro de Convivência da Juventude (CCJ), Centro de Convivência do Idoso (CCI) e Centro de Convivência da Família (CCF).
• Proteção Social Especial: 17.379 famílias/indivíduos atendidos nos
CREAS, Centro Pop e Vila Dignidade. Foram implantados dois novos
Serviços na Proteção Social Especial: Serviço de Acolhimento Institucional Compartilhado (Assistência Social e Saúde) para atendimento
a crianças e adolescentes com transtorno mental, em parceria com
a OSC Só Por Hoje e o serviço de Acolhimento em Casa de Passagem
para atendimento a pessoa em situação de rua, em parceria com a
OSC Albergue Noturno.
• Proteção Social Básica e Especial: atendimento a 47.519 famílias e
indivíduos pelas Organizações de Assistência Social por meio de repasse anual no valor de R$ 15.287.453,00 às Organizações.
• Valorização do trabalhador e dos usuários: Elaboração do Plano
Municipal de Assistência Social – 2018-2021 com diretrizes e metas
para o Sistema Único de Assistência Social - SUAS Rio Preto. Elaboração do Plano e Política Municipal de Educação Permanente do SUAS
Rio Preto com diretrizes e conteúdos básicos de formação dos trabalhadores, gestores e conselheiros. 25 capacitações e 848 pessoas
capacitadas, além de Conferências, Seminários entre outros eventos
de formação.
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Secretaria de
COMUNICAÇÃO SOCIAL
• Transparência - ferramentas de interação com o usuário:
• Implantação do novo Portal da Prefeitura (www.riopreto.sp.gov.br),
com maior facilidade de acesso e navegação; número de usuários únicos: 282.024; acessos: 1.159.78; usuários via celular: 88.399; acessos
Mobile: 168.740. Páginas internas mais acessadas em 2018: Ganha
Tempo Empresa: 76.699 acessos; Blog de Notícias: 45.746 acessos; Flickr: 1,2 milhões de acessos e mais de 11 mil fotos publicadas.
• Criação da “Carta de Serviços ao Usuário”, disponível no Portal, reunindo num só lugar todos os serviços prestados pela Prefeitura ao cidadão rio-pretense, com base na Lei 13.460/2017. Adesão ao sistema
e-Ouv municípios por meio do Portal do Município, dentro do conceito
de Ouvidoria Geral, e conforme o disposto no Programa Federal de
Fortalecimento das Ouvidorias, criado pela CGU (Controladoria Geral
da União).
• Facebook.com/prefriopreto - alcance médio mensal: 90.000 usuários
únicos; atendimento diário ao cidadão inbox e respostas a comentários
nos posts. Interação também no instagram (@prefriopreto) e twitter
(@prefriopreto).
• A Secretaria interage com o cidadão também por meio do “Fale
Conosco”, com média de 120 atendimentos mensais;  por meio do SIC
- Serviço de Informação ao Cidadão, unidade física no Poupatempo, e o
e-SIC Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. O Diário
Oficial do município também é disponibilizado diariamente no Portal.
• Principais links disponíveis no portal:
Informações sobre a cidade, pontos históricos.
https://www.riopreto.sp.gov.br/historia-simbolos
Servidor Online
https://servidoronline.empro.com.br
Portal de Compras
https://compras.empro.com.br/
Flickr - Fotos oficiais disponíveis para a imprensa e cidadãos
https://www.flickr.com/photos/147102657@N03/
Utilidade Pública - Destinação Solidária:
https://www.riopreto.sp.gov.br/destinacao-solidaria
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• Imprensa: emissão diária de releases para a imprensa com resumo
das atividades da Prefeitura; produção de vídeo com resumo dos principais para redes sociais e TV. Envio de avisos de pauta, notas oficiais,
comunicados das secretarias e atendimento diário das solicitações da
imprensa: TV, rádio e impresso, com plantão de atendimento nos finais
de semana.
• Publicidade: as ações publicitárias priorizaram o caráter educativo,
informativo, de orientação social e prestação de contas, com campanhas referentes a Mutirões de Limpeza, Pontos de Apoio, Prevenção de
Dengue e Escorpiões, Obras de Mobilidade Urbana, informação sobre
audiências públicas para instalação do Instituto Federal de São Paulo
em São José do Rio Preto, informações sobre prazos para pagamento
do IPTU e para o Programa de Pagamento Incentivado, entre outras.
• Campanha “Eu amo Rio Preto”: instalação de busdoor nos ônibus
do transporte coletivo urbano destacando as belezas da cidade, como
Bosque, Palácio das Águas, Represa, Calçadão, entre outros.
• Rádio Educativa FM 106,7: lançou nova programação baseada em
música, informação e prestação de serviços e aprimorou sua presença
na internet, tornando possível ouvir a rádio em qualquer dispositivo celular, computador ou tablet. O novo sistema é mais intuitivo e fácil de
usar, além de proporcionar melhor qualidade no áudio.
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Secretaria de
CULTURA
• FIT – Festival Internacional de Teatro: com um público estimado de
32 mil pessoas, o FIT, que aconteceu de 5 a 14 de Julho de 2018, contou com uma programação de 23 espetáculos internacionais e nacionais, participação de 20 grupos, 211 atores e encenadores. Ofereceu 50
apresentações e 19 ações formativas.
• Janeiro Brasileiro da Comédia: cerca de 5,5 mil pessoas prestigiaram
o evento, de 23 a 30 de Janeiro de 2018, no Teatro Humberto Sinibaldi Neto. Foram nove espetáculos de companhias de teatro, cinco
workshops, um curso, uma oficina e nove debates.
• Núcleos municipais de Artes e Cultura: os núcleos oferecem aulas de
artes plásticas, dança, música e teatro em três níveis básicos: iniciante,
intermediário e avançado. No primeiro semestre, 23 instrutores ministraram aulas para 2.779 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos,
em oito núcleos.
• Prêmio Nelson Seixas: foram 184 projetos inscritos e 47 premiados.
Priorizamos a produção e circulação de espetáculos de teatro e circo,
de dança, shows musicais, produção de exposições de artes plásticas e
audiovisuais, obras literárias, ações da cultura Hip Hop e investimentos
para os desfiles das Escolas de Samba.
• FEM – Festival Nacional de MPB: o Festival recebeu 215 obras de
música popular brasileira, representando 19 Estados. Dividido em três
momentos, sendo duas etapas de classificação e uma para entrega de
prêmios. As cinco melhores canções receberam o troféu Corpo Violão
e uma premiação em dinheiro. Também foram premiados melhor intérprete, melhor letra e aclamação popular.
• Sistema Municipal de Cultura: o município assinou o Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Cultura, implantando o Sistema Municipal
de Cultura de São José do Rio Preto, composto por cinco elementos:
Conferência Municipal de Cultura – 12 a 14 de Novembro; Fundo Municipal de Cultura – em construção; Plano Municipal de Cultura;  Conselho
Municipal de Políticas Culturais e Lei de Incentivo à Cultura.
• Prestigiar os artistas locais: em apoios a eventos como a Expo e o
aniversário da cidade a secretaria organiza apresentações com artistas
locais.
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Secretaria de
DEFESA CIVIL
• Mapeamentos de Riscos: atualização do Mapa de Risco com vistorias
em pontos sensíveis do município - cumprimento ao artigo 8º “Atribuições do Município”, da Lei Federal nº 12.608/2012, que instituiu a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
• Construindo Cidades Resilientes: São José do Rio Preto foi uma das
cinco cidades do Estado escolhidas por estar em processo avançado no
Projeto da ONU de Cidades Resilientes e por ter constituído o Comitê de
Cidades Resilientes-CCR - Decreto nº18,024/2018. Em elaboração Plano
Local de Resiliência, para até 2020.
• Treinamentos: treinamento Brigada de Incêndio Prédio da Prefeitura,
com a realização de simulação de incêndio e desocupação total do prédio de 9 andares e 460 funcionários em 13 minutos. Apoios do SAMU
e Corpo de Bombeiros.
• Reativação do Comitê das Águas: está sendo elaborado um Plano
de Contingência para Prevenção de Acidentes Ambientais que possam
contaminar a represa Municipal de São José do Rio Preto.
• Voluntariado: instituído o Programa de Voluntariado por Decreto nº
17.977/2018. Em 2018 formou a primeira turma de Agentes Voluntários de Defesa Civil com 38 pessoas; prevista capacitação de mais uma
turma para 2019.
• Comitê Gestor de Prevenção e Combate a Incêndios e Queimadas: estabelecido em 2017 e novamente acionado em 2018, na operação Estiagem, com pleno êxito, com acompanhamento do Ministério Público.
Criação da Brigada de Incêndio Municipal-BIM - Decreto nº18.067/2018,
para atuar nas áreas do antigo IPA e Pontos de Apoio, com distribuição de
equipamentos de proteção individual aos brigadistas. Implantação da Patrulha do Fogo, viatura equipada com materiais para combate a princípios
de incêndio, patrulhava a cidade, inclusive nos fins de semana.
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Secretaria de
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
NEGÓCIOS DE TURISMO
• Trem Caipira: o projeto turístico “Trem Caipira” tem como objetivo fomentar o turismo na cidade de São José do Rio Preto e no Distrito de
Engenheiro Schmitt, tendo como atrativos os doces caseiros, a música
clássica e popular, degustação com a culinária típica da região e a feira
de artesanato. A revitalização da Estação Ferroviária de São José do Rio
Preto, está em curso junto ao Ministério do Turismo, para que mais um
trecho da estação seja recuperado. O Trem Caipira realizou sua 11ª viagem em Novembro 2018, totalizando 960 passageiros.
• Regionalização do Turismo: o município de São José do Rio Preto está
inserido no Programa “Mapa do Turismo” na macrorregião sudeste, identificado como RT (Região Turística) “Águas, Cultura e Negócios” cuja governança deste consórcio de municípios é exercida por Rio Preto. Fazem
parte da RT “Águas, Cultura e Negócios” os seguintes municípios: Bady
Bassitt, Bálsamo, Catanduva, Catiguá, Cedral, Ibirá, Icém, Ipiguá, Itajobi,
José Bonifácio, Monte Aprazível, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia,
Palestina, Pindorama, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Preto,
Ubarana, Uchoa, Urupês.
• Sala de Crédito: em parceria com Acirp, Sebrae, Banco do Povo Paulista, Desenvolve SP e BNDES a secretaria promove o acesso à informação
sobre linhas de crédito para empreendedores que queiram crescer em
seus negócios, oferecendo a melhor linha de crédito de acordo com as
necessidades. Foram 320 participantes durante as palestras e 318 atendimentos individuais.
• Empreende Rio Preto: em parceria com o Senac, Etec, Fatec, Sebrae ,
Sesi e Senai, incentiva o empreendedorismo no município, disponibilizando uma série de atividades para a população que deseja empreender ou
se capacitar e buscar opções de crédito. Foram três edições com aproximadamente 6,5 mil participantes.
• Sala do Empreendedor: em parceria com o Sebrae e a Assescrip (Associação das Empresas de Serviços Contábeis), o espaço agiliza o atendimento aos futuros empreendedores e também para aqueles que já empreendem na cidade, com informações relacionadas à formalização de
MEI e disponibilidade de crédito através do Banco do Povo Paulista para
o MEI. Com a centralização do processo em um único local, o prazo para
abertura de uma empresa caiu de 20 para 3 dias. No caso de MEI, o alvará
provisório é emitido em 48 horas.
• Orientação ao comércio ambulante: a Inspetoria Fiscal de Posturas da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realiza o trabalho
de orientação, inspeção e fiscalização do exercício do comércio e da prestação de serviços ambulantes, regular e irregular, nas vias e logradouros
públicos, praticando atos inerentes à sua competência. Ações como a
“Blitz da Cidadania”, desenvolvida no Terminal Urbano, cadastrou e ofereceu orientação aos ambulantes, com ajuda de equipes das secretarias
de Saúde, Trabalho e Emprego e Assistência Social.
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Secretaria de
DIREITOS E POLÍTICAS PARA AS MULHERES,
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
• Novo prédio: a secretaria de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa
com Deficiência, Raça e Etnia, funciona agora em um espaço com dois
andares, 352m² de área construída e 33 dependências, reformadas e
adaptadas para atendimento.
• Violência contra a mulher: o CRAM - Centro de Referência e Atendimento à Mulher – atendeu, até outubro deste ano, 864 mulheres de
Mulheres em situação de violência doméstica com risco de morte, totalizando 3.884 atendimentos, sendo 3.103 individuais, 677 psicossociais
e 104 sociojurídicos. Foram realizados 16 grupos reflexivos e 25 oficinas
e atividades. Este departamento da secretaria oferece orientação, acolhimento, acompanhamento social, psicológico e jurídico para mulheres
que estão em situação de violência doméstica.
• Casa Abrigo Solidária Regional: abrigou de Janeiro a Outubro deste
ano, 27 mulheres e 42 dependentes; foram realizados 317 atendimentos
e 287 oficinas e atividades com os abrigados. A casa é um local protegido
e sigiloso que oferece moradia e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente, em razão da violência doméstica. Dispõe de cinco
vagas. O acolhimento é destinado a mulheres com idade mínima de 18
anos e seus filhos, podendo permanecer por um período de até 120 dias.
Este prazo poderá ser reduzido ou ampliado, conforme a situação de risco
• Dia da Mulher: as comemorações se estenderam por todo mês de
Março com oficinas sobre a violência contra a mulher, palestras e reunião com as associações de bairros, em comemoração aos 12 anos da
Lei Maria da Penha.
• Promoção da Igualdade Racial: executa as suas atividades, com a missão
de construir e consolidar uma política municipal de promoção da igualdade, com ações afirmativas de curto, médio e longo prazo. De março a
Outubro de 2018 foram atendidos 119 usuários entre negros, pardos,
brancos e indígena, totalizando 137 atendimentos. Neste ano, ocorreram
várias ações no mês da Consciência Negra, em parceria com as secretarias
da Cultura, Educação, Mulher, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, Conselho Afro-Brasileiro, sociedade civil, representada pela ACIRP.
• Inclusão de Pessoas com Deficiência através do Esporte, Emprego e
Acessibilidade: promove acesso a benefícios, programas e outros serviços
socioassistenciais, contribuindo para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência. De Janeiro a Outubro de 2018 foram atendidos 908
usuários, totalizando 4.985 atendimentos, sendo 4.751 individuais, 234
interdisciplinares e 43 grupos reflexivos no período.  O Espaço Superação
dispõe de academia adaptada, tendo, nesse período, 667 frequências de
usuários. O departamento também conta com a Central de Interpretação
de Libras – CIL, que de janeiro a Outubro teve 717 atendimentos.
• Projeto Descobrindo nossa brasilidade e reconhecendo nossas africanidades: parceria com a secretaria de Educação para realização de
capacitações de coordenadores e professores com o tema “Descobrindo
nossa brasilidade e reconhecendo nossas africanidades”, para oficinas
nas escolas municipais.
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Secretaria de
EDUCAÇÃO
• Concurso: realização do Concurso Público para 525 cargos, sendo 495
de Professor de Educação Básica I (PEB I), 24 de Coordenador Pedagógico, 3 de Diretor de Escola e 3 de Supervisor de Ensino. Aprovados
atuarão no próximo ano letivo.
• Inauguração:  entrega das escolas EM Lourival Pires Fraga, no Luz da
Esperança com 275 vagas para crianças de 0 a 5 anos. Escola foi construída com recursos próprios da prefeitura. Já a EM Deputado Antônio
de Pádua Perosa, na Vila União possui  175 vagas para crianças de 0 a 3
anos e foi construída em convênio com o Governo do Estado.
• Formação continuada: mensalmente para 749 professores do Ensino Fundamental I e II, 1165 professores da Educação Infantil, de 0 a
5 anos e 92 diretores. Quinzenal para 88 coordenadores pedagógicos.
Bimestral para o Trio Gestor (diretores, coordenadores pedagógicos e
supervisores de ensino) da rede municipal de ensino. No período de abril
a novembro de 2018, a secretaria ofereceu oito cursos com duração de
30 horas, além de palestras, oficinas pedagógicas e momentos culturais.
Maior demanda: a demanda da rede escolar em Rio Preto é de 40.426
alunos (novembro). Em 2017 o número era de 38.702 alunos. Deste
total, 14.241 são alunos da educação em período integral.
• Educação Digital: suporte a toda rede, fibra ótica em 13 unidades escolares (EMPRO), parcerias Google for Education e Microsoft for Education, Programa de Inovação Educação Conectada – MEC, em 104 escolas, acompanhamento e monitoramento de 175 câmeras instaladas em
unidades escolares, além da modernização e reorganização dos e-mails
da SME.
• Revitalização dos laboratórios de informática: compra de 500 computadores. Montagem de 5 laboratórios novos de informática, com 15
computadores. Ampliação do laboratório de informática da Universidade Aberta do Brasil (UAB) com 28 computadores novos, totalizando 50
computadores, o que possibilitará a oferta de novos cursos da Educação
Superior, com a Univesp. Envio de 51 computadores novos para as diversas salas do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE).
• Tablets: entrega de 198 tablets para escolas e 50 tablets para o Complexo Swift de Educação e Cultura. Aquisição de 80 impressoras Laser,
80 multifuncionais laser e aluguel de 31 multifuncionais para atendimento das escolas. Compra de 1050 licenças do Sistema Operacional
Windows 10 Profissional para uso administrativo da SME e de 150 projetores de 3600 lumens.
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• Aperfeiçoamento da gestão em todos os níveis: apoio e suporte na
sala de aula, na escola, na estrutura organizacional e administrativa da
SME. Preenchimento de 340 postos de auxiliar de serviços gerais, 280
postos de berçaristas, 484 postos de auxiliar de limpeza, 7 postos de
recepcionista/telefonista/copeira e 6 estagiários contratados para apoio
à Gerência de Educação Digital. Implementação de 260 postos de porteiros (anjos da escola).
• Manutenção: 6.206 atendimentos de manutenção em escolas da rede
municipal; 128 serviços de desentupimentos; serviço de pintura em 20
escolas; 371 podas de árvores, 126 supressões de árvores em escolas,
telas de proteção contra insetos em 34 escolas, telas de proteção contra
pombos em 29 escolas, reposição de vidros em 153 escolas, 132 pequenas obras concluídas. Outrossim, há que se ressaltar reforma geral na
EM Jaguaré e no prédio da rua Silva Jardim, futura creche/2019.  
• Abertura de espaços públicos à comunidade: nos locais são realizadas
atividades esportivas e recreativas, no período noturno e finais de semana, como: futsal, futebol de campo, zumba, capoeira, judô, danças,
violão, massoterapia, yoga, crochê, artesanato, RC Drift car, cirandas de
esportes e lazer, gincanas culturais, ciclismo, campeonatos diversos e
apresentações musicais. Os Complexos Educacionais “Núcleos da Esperança” também estabeleceram parceria com o SENAR (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural), possibilitando, aos interessados, a frequência a
cursos de capacitação e geração de renda. Parceria da SME com 24 Organizações da Sociedade Civil de interesse público (OSCs) que atendem
aproximadamente 6.500 estudantes, em período de contraturno.
• Merenda: na rede municipal de ensino são servidas 173.125 refeições
diárias, atendendo às recomendações de segurança alimentar, garantindo boa cobertura nutricional e a saúde das crianças
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EMCOP - EMPRESA MUNICIPAL
DE CONSTRUÇÕES POPULARES
• Obras entregues com parceria pelo programa Minha Casa Minha Vida:
em dois anos foram entregues 2.868 unidades habitacionais do programa, 1.332 em 2017 e 1.536 unidades no Residencial Vida Nova Dignidade, em 2018, com investimento de R$168 milhões. Este novo bairro foi
construído pela Pacaembu Construtora, com o financiamento imobiliário
da Caixa Econômica Federal, por meio do programa habitacional Minha
Casa Minha Vida - PMCMV para os projetos de faixas 1; 1,5 e 2.  
• Atualização de cadastro habitacional: de Janeiro de 2017 a Novembro de 2018, foram mais 10.600 mil famílias cadastradas. A partir do
mês de Março/2018, foi inserido na página eletrônica da Emcop o serviço de agendamento para cadastro, além do atendimento presencial
já existente.
• Projetos em andamento: Vida Nova Fraternidade II: A Emcop acompanhou o processo de seleção que contemplou 1.235 famílias do novo
bairro. Em parceria com o Governo Federal – PMCMV faixa 1,5, CAIXA,
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e Construtora Pacaembu,
trabalhamos no estudo da Lei Complementar 564 de 7 de Junho de 2018;
e na viabilização de novos Empreendimentos Habitacionais de Interesse
Social – Lei Complementar 564 de 7 de Junho de 2018. Tratativas com a
CDHU – Companhia de Desenvolvimento da Habitação Urbana do Estado
de São Paulo, para viabilização de implantação de unidades habitacionais
no Município, em fase de aprovação nos órgãos competentes do município.
• Projetos sociais – Espaço Viver Bem: desenvolvimento dos Projetos
Sociais na etapa de Pós-ocupação nos empreendimentos entregues
através do Programa Minha Casa Minha Vida – FAIXA 1: com recursos
do Governo Federal, através da CAIXA implantamos o projeto Espaço Viver Bem nos Bairros Parque Residencial Lealdade e Amizade, com
2.508 famílias, Parque Residencial Nova Esperança, com 2.491 famílias  
e Parque Residencial da Solidariedade com 1.300 famílias, com um número expressivo de famílias beneficiadas, tendo ativos mais de 2.000
participantes mensais nos 3 Projetos, mais de 900 pessoas se capacitaram em Cursos de Geração de Renda.
• Serviços de gestão e administração de imóveis: realizados mais de
4.000 atendimentos aos munícipes que buscaram informações sobre
titularidade de imóvel, procedimentos para transferências, declarações
de propriedade, autorizações para outorga de escrituras, renegociações
de débitos, dentre outros. Até Novembro deste ano, foram outorgadas
241 escrituras, foram efetivadas 109 transferências de titularidade de
imóveis e mais 120 acordos, com expectativa de recuperação, de forma
parcelada. Finalizadas as averbações de área construída num total de
mais de 264 unidades habitacionais do Parque da Cidadania, que se
encontravam em processo de regularização desde o término da obra.
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EMPRO - EMPRESA MUNICIPAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
• Wi-Fi nos ônibus municipais: a Empro orientou todo o processo junto
ao Consórcio Riopretrans para que a tecnologia implantada garantisse
qualidade no benefício aos usuários do transporte.
• Estacione Digital: a Empro aceitou o desafio de desenvolver e colocar
em produção em curto prazo o sistema digital de estacionamento rotativo no município, desenvolvido em plataforma moderna de tecnologia,
possibilitando a sua utilização diretamente com os fiscais de rua, nos
pontos de venda pré-estabelecidos, por meio do site ou via aplicativos
de celulares. Com o novo sistema a Empro poderá atender São José do
Rio Preto e qualquer outro município que tenha interesse na aquisição
da ferramenta.
• Implementação e operacionalização do Parque Tecnológico: a Empro,
como empresa de tecnologia, assumiu a condição de Gestora Administrativa do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, lançando Edital
de Processos Seletivos e recebendo as primeiras “Startups” e empresas
operacionais do projeto, como parte da proposta de governo 2017/2020
de tornar Rio Preto “Cidade inteligente”.
• Desenvolvimento e implantação da internet livre: a Empro desenvolveu e está implantando a Internet Livre no Município, para utilização
pela população em áreas públicas de grande concentração de pessoas.
Hoje, o município conta com vários pontos ativos de Internet Livre, dentre os quais: CIE-I – Incubadora, Biblioteca, Teatro Municipal, Casa de
Cultura, EMURB, Parque Tecnológico, Paço Municipal - 8º Andar, Paço
Municipal - 9º Andar, Praça Dom José Marcondes, Praça de Engenheiro Schmitt, Centro Médico de Especialidades, RioPretoPrev, Aeroporto,
Terminal Urbano, Estação Ferroviária, EM Irmã Martha Maria, Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Mulher.
• Redução de custos e aumento de capacidade: nos processos licitatórios ocorridos a partir de 2017 a Empro conseguiu resultados satisfatórios na redução dos preços dos materiais de rede lógica e infraestrutura
utilizados, resultando diretamente na redução dos preços repassados ao
município, sem perda da qualidade técnica. A Empro conseguiu aumentar a capacidade do seu primeiro link de internet em 500%. Aumentou
sua capacidade de banda larga de 100Mbps para 500Mbps, mantendo
praticamente o mesmo custo mensal do contrato anterior. No segundo
link de internet, conseguiu aumento da capacidade em 700%. Aumentou sua capacidade de banda larga de 70Mbps também para 500Mbps,
com redução do custo em 3,05% em relação ao contrato anterior.

31

• Segurança – Solução Antivírus Corporativo: aquisição de 3 mil licenças
de solução de proteção antivírus corporativo para utilização nos equipamentos das unidades municipais. Dentro do plano de informática do
município, a custo compatível, a Empro disponibilizou suporte técnico
necessário para toda a administração, processamento e armazenamento
de informações seguras, de rápido acesso, confiáveis e auditáveis, bem
como desenvolvimento de aplicações, sob demanda, para os gestores
terem as informações para tomada de decisão. E regularizou todas as
pendências de licenciamento Oracle de seus sistemas, adquirindo licenciamento do banco de dados em condições especiais diretamente junto
ao fornecedor. Essa regularização trouxe mais agilidade e segurança aos
sistemas utilizados pelo município.
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O complexo da Swift
recebeu uma série de
eventos em 2018
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EMURB - EMPRESA MUNICIPAL
DE URBANISMO
• Área Azul – Estacione Digital: em 2017 a Emurb iniciou o projeto
de informatização da área azul, que passou por diversos desafios.
Agora em Dezembro está disponível o aplicativo de vendas e controle
de tickets de estacionamento rotativo. Em fase de testes, o Estacione
Digital, assim denominado o novo sistema da área azul digital, tem
se mostrado uma ferramenta importante tanto para o munícipe, que
poderá adquirir créditos através de um portal web, como também
para os fiscais de área azul. O aplicativo estará disponível nas versões
para Android e IOS. Com o novo sistema, a Emurb passará a ter um
controle mais eficiente do sistema de estacionamento rotativo. Já os
rio-pretenses poderão checar vagas de disponíveis e realizar pagamento através de cartões de crédito e débito.
• Praças: em conjunto com a secretaria de Serviços Gerais, a Emurb
realiza manutenção em 40 praças distribuídas por diversos bairros da
cidade. São realizadas ações de roçada e poda de árvores, manutenção em bancos e canteiros, além de reparos no piso e parques. Em
2017 a Emurb era responsável por 32 praças, já em 2018 ampliamos
para 40 praças realizando os trabalhos com a mesma equipe, melhorando ainda a qualidade e a eficiência.
• Parques: a Emurb realizava o trabalho de manutenção em conjunto
com a secretaria de Serviços Gerais em 2017 em 24 parques, e recentemente os equipamentos foram transferidos e estão sob a responsabilidade da secretaria de Esportes.
• Informatização: com o contrato assinado entre a Empro e a Emurb,
estão sendo implementados diversos sistemas, todos com a finalidade de integração junto aos demais órgãos da Prefeitura, assim como
cumprir as exigências do projeto Audesp – TCE.          
• Controle: a Emurb adquiriu os sistemas de Folha de Pagamento,
Controle de Compras e Estoque/Almoxarifado, Gestão de Patrimônio,
Licitações, Gestão de Documentos e Contratos, entre outros.
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Secretaria de
ESPORTE E LAZER
• Inauguração: da Praça de Esportes e Cultura do Distrito de Engenheiro Schmitt. Em fase final, as obras no Centro Integrado de Esportes
Lealdade e Amizade, como duas novas opções de esporte e lazer para
os munícipes.
• Manutenção de equipamentos esportivos: adotamos uma rotina de
visitas periódicas aos imóveis sob nossa responsabilidade para acompanharmos de perto o funcionamento e detectarmos as necessidades de
uma intervenção emergencial. Por meio de iniciativa público-privada,
empresas adotaram o campo de futebol do Jardim Arroyo e o campo
de futebol da Quinta das Paineiras, realizando melhorias nos locais. Todos os meses, em conjunto com as ações de manutenção, a secretaria
realiza a roçada nos 26 campos de futebol, 24 minicampos de futebol,
uma pista de atletismo, 13 campos de bocha, 8 campos de malha, 7
ginásios de esportes, 17 quadras de esportes, 9 centros esportivos, 22
praças esportivas e na Cidade da Criança (atualmente em reformas).
• Convênios: foram regularizados os convênios existentes em Rio Preto. Em 2019 será realizado a reforma da Infraestrutura do Complexo
Esportivo Dr. Wilson Romano Calil, além da implantação do Programa
Segundo Tempo.
• Parcerias: com o Sesi no Programa Atleta do Futuro (P.A.F.), onde
nossos professores da Iniciação Esportiva recebem cursos de formação
continuada nas suas áreas e as crianças, além de receberem uniformes
do Sesi, têm acesso ao clube da escola. Neste programa 5 mil crianças
são atendidas.
• Auxílio-atleta: várias modificações foram realizadas para tornar o
processo mais transparente e eficaz, como:
- Pagamento por hora-aula efetivamente ministrada.
- Valor da hora-aula padronizada a todos os professores.
- Professores com CREF, quando a modalidade exige.
- Turmas com no mínimo 20 alunos.
- Monitoramento permanente do programa: fichas de inscrição, relatórios dos professores e listas de presenças do aluno.
- Acompanhamento in loco pelos coordenadores das áreas.
- Publicação no Portal de Transparência das planilhas com os nomes,
modalidades, locais e horários de atividades e valor de pagamento.
- Reuniões mensais com a Comissão técnica do auxílio-atleta para avaliar os novos contratados e tratar de assuntos afeito ao programa.
• Atividades: em 2017 atendemos cerca de 17.600 munícipes com
atividades de iniciação esportiva e esporte comunitário, distribuídos em
116 espaços públicos e privados, que fazem parceria com a secretaria,
da cidade. Em 2018, para atender a proposta do governo de massificar
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a prática esportiva, ampliamos o atendimento para 137 núcleos, atendendo cerca de 20.000 munícipes. Além disso, aos domingos temos o
projeto de ciclismo Bike é Vida na Av. Philadelpho Gouveia Neto e as
quartas-feiras o Projeto Unidos no Esporte, que atende pessoas com
deficiência.
• Resultados:   em 2017 Rio Preto foi campeã nos Jogos Regionais de
Andradina, nos Jogos Abertos no ABC e nos Jogos do Interior do Idoso.
Em 2018 a cidade ficou em 10º lugar nos Jogos de São Carlos, foi campeã nos Jogos de Votuporanga e Andradina, com representantes em 46
modalidades e a participação de 400 atletas.  
• Recursos Humanos: reorganizamos o quadro de funcionários, atingindo uma redução da carga de horas extras de 75%, sem deixar de
atender a população e às nossas equipes. Seguindo orientação da secretaria de Administração, no sentido de diminuição de gastos com
pessoal, efetivamos uma redução de cerca de 30% no quadro de funcionários terceirizados.
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Paço Municipal na
Avenida Alberto Andaló
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Secretaria de
FAZENDA
• PPI – Programa de pagamento incentivado: implantação no período
de 15 de Outubro a 14 de Novembro de 2018 de um PPI com isenção total de multa e juros para pagamentos de dívidas à vista, tendo
atingido o objetivo de arrecadação previsto e diminuído o número de
devedores constantes na dívida ativa, ajuizadas ou não. Foi permitido
também neste PPI o pagamento de dívidas parceladas ou reparceladas
com redução de 30% do saldo devedor. Quem possuía dívidas vencidas
ou parceladas até 31 de Agosto de 2018, referente a IPTU ou ISS, por
exemplo, pode receber o benefício, valendo inclusive para as dívidas inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não, parceladas ou reparceladas. Foram 9.444 cadastros, com arrecadação de R$ 32.561.519,23.
• Parcelamento: manutenção no ano de 2018 de mecanismos para os
devedores da Prefeitura Municipal parcelarem as suas dívidas em longo
prazo, podendo atingir até 280 parcelas mensais.
• Call Center: contato com os contribuintes por meio de Call Center,
por telefone ou SMS, alertando-os sobre débitos com a Prefeitura, principalmente no caso de dívidas reparceladas ou parceladas em vias de
rompimento por falta de pagamento.
• Acesso: contato direto entre o secretário da Fazenda e os contribuintes, tanto no gabinete, quanto em visitas presenciais aos contribuintes,
visando a esclarecer dúvidas e estreitar o vínculo entre as empresas e a
Prefeitura.
• Digital: os técnicos da Fazenda deram continuidade este ano aos estudos para eliminar o uso de notas fiscais impressas, eliminando o papel
e tornando todo o sistema em digital para a partir de 2019.  
• Simplificando: estudos para desburocratizar os serviços da Semfaz,
diminuindo as necessidades hoje impostas aos munícipes, com a implantação de tecnologias acessíveis à todos.
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FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE
• “Presente de Coração para Coração”: a campanha de Natal Solidário
do Fundo Social de Solidariedade fez a entrega, em escolas municipais,
de 5 mil sacolas contendo um brinquedo, um livro e uma caixa de bombons, a partir de doações de empresas parceiras e órgãos municipais.  
Em cada escola as crianças receberam, ainda, a visita do Papai Noel, que
realizou as primeiras entregas.
• Ação: entrega de Óculos do projeto “Olhar Solidário”: 600 óculos
entregues.
• Mais coração, menos frio: Campanha do Agasalho - coleta e doações
peças de roupas, agasalhos e cobertores, num total de 39.438 unidades, para instituições e pessoas necessitadas.
• Outras ações: o Fundo Social atendeu, presencialmente, 3.200 pessoas fornecendo os itens, como:
• Cestas Básicas (Auxílio Nutricional) pessoa física e instituições: 91
• Fraldas Infantis: 9.011
• Fraldas Geriátricas: 1.909
• Itens de Higiene Pessoal: 88
• Leite: 2.372
• Triagem de óculos: 600 atendimentos
• Cursos Realizados: Panificação Artesanal - 2 cursos ( 60 alunos)
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Secretaria de
GOVERNO
• Participação: um dos pilares do programa de governo da gestão
2017/2020, ficou sob a responsabilidade da secretaria de Governo a
organização de encontros com as associações de moradores de bairros,
realizados no salão nobre da Prefeitura. As reuniões temáticas são realizadas com a presença do prefeito e secretários municipais.
• Relações institucionais: também cabe à pasta o relacionamento com
o Poder Legislativo. Este ano, a secretaria de Governo encaminhou respostas a 1.159 requerimentos, 4.204 indicações e mais de 880 ofícios,
oriundos da Câmara Municipal.
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GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
• Novas Viaturas: aos poucos a frota de viaturas da GCM vai sendo
renovada. Com o apoio do Governo Federal foram adquiridas 4 motos e
3 carros. Os veículos são utilizados para o policiamento de toda cidade,
com nas escolas, praças, áreas públicas, ordenamento do trânsito entre
tantas outras atividades.
• Monitoramento: a central de vídeo monitoramento da GCM foi ampliada, com guardas acompanhando em tempo real o centro comercial,
os terminais urbano e rodoviário, ruas e avenidas, escolas entre outros
prédios públicos. Com essa ação, a GCM realizou inúmeras prisões e
apreensões de drogas e indivíduos acusados de furto e roubo foram
encaminhados à delegacia.
• De olho no Centro:  ônibus da GCM, que fica na praça Dom José Marcondes, agora monitora a região central, com câmeras espalhadas pelo
centro da cidade e uma super câmera acoplada no próprio ônibus, com
excelente resolução de imagem e girando 360º. Quando é visualizado
algum tipo de crime os guardas que policiam a região são acionados,
tendo assim uma resposta rápida contra o crime.
• Logística: a logística de policiamento da GCM foi modificada, ampliando sua atuação no município, trabalhando com efetivo de forma
setorizada para maior segurança à população rio-pretense.
• Campanhas: campanhas de conscientização no trânsito e prevenção
de acidentes, uso do celular ao volante e nas escolas, sobre os riscos das
linhas com cerol.
• Nova base: uma nova base da GCM no Parque do Rio Preto entrou em
atividade, cuidando da segurança dos frequentadores.
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Secretaria de
HABITAÇÃO
• Regularização de loteamentos de chácaras: São José do Rio Preto
possui 56 loteamentos já regularizados, 10 loteamentos em análise no
Programa Cidade Legal (aprovados pelo município), 42 em fase de regularização e 21 áreas em estudo/análise de viabilidade para regularização,
num total de 129 loteamentos. A Prefeitura estabeleceu como prioridade regularizar o máximo possível de loteamentos, partindo do princípio
de que os proprietários são compradores de boa-fé.
• Assistência na fase pós-regularização: a secretaria faz o cadastramento dos ocupantes dos loteamentos, os notifica para apresentar documentos de identificação da propriedade para obtenção de títulos.
• Impedir a volta das favelas: monitoramento contínuo feito por quatro
fiscais de postura, em áreas de risco de invasões e ocupações irregulares
e precárias. Foram mapeados na cidade cerca de 120 locais específicos
para monitoramento de rotina e 400 pontos considerados de risco para
as ocupações. Monitoramento na comunidade do Brejo Alegre para coibir a expansão da ocupação, tendo sido realizadas 11 desocupações voluntárias, com remoção dos barracos. Foi realizada atualização cadastral
dos ocupantes em agosto de 2018 totalizando 66 barracos e estimativa
de 100 ocupantes, com Identificação dos moradores, acompanhamento
social e recadastramento, com apoio de diversas Secretarias, atualmente
temos 55 barracos edificados. Há monitoramento na comunidade do
Vila Itália para coibir a expansão da ocupação, levando atendimento
social, de educação e saúde em parceria com outras áreas do governo
municipal.
• Habitação em números: foram realizadas 26 notificações para apresentação de documentação para regularização fundiária, 23 atendimentos
técnicos para orientação sobre o procedimento de regularização fundiária,
33 estudos de viabilidade técnica para auto de demarcação urbanística,
1767 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. 27
editais de auto de demarcação publicados no Diário Oficial do Município,
33 instaurações de regularização Fundiária Urbana – REURB, 22 certificados de viabilidade emitidos para Regularização Fundiária Urbana – REURB,
9 estudos técnicos, análise e desenvolvimento de projetos de regularização fundiária, 3 Estudos Técnicos Sociais para classificação de loteamento,
totalizando 120 visitas domiciliares e entrevistas sociais com ocupantes
de lotes, 3 levantamentos topográfico, 16 loteamentos com elaboração
de documentação técnica para cadastramento de lotes, 439 atendimentos de usuários para cadastro de lotes, 1.112 atendimentos com registro
de protocolo de informações diversas, 25 loteamentos vistoriados para
conferência de projeto e apontamentos diversos (Inspetoria Fiscal de Posturas), 10 aprovações de projeto de regularização com Certidões de Regularização Fundiária - CRF emitidas, 2 loteamentos foram contemplados
para elaboração de projetos urbanísticos e avaliação ambiental visando
a regularização fundiária. 6 loteamentos foram contemplados para elaboração de projetos de infraestrutura e cadastro de ocupantes por meio
convênio com o Programa Cidade Legal.
42

Secretaria de
MEIO AMBIENTE E URBANISMO
• 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: São José do Rio Preto
foi a 2ª cidade paulista a aderir formalmente aos 17 ODS da ONU (Organização das Nações Unidas), dentro do conceito de cidade sustentável e
ambientalmente responsável.
• Os 17 ODS são amplos e o desafio dos municípios é atendê-los até o
ano de 2030. Veja quais são: 1 - Erradicação da Pobreza; 2 - Erradicação
da Fome; 3 - Saúde de Qualidade; 4 - Educação de Qualidade; 5 - Igualdade de Gênero; 6 - Água Limpa e Saneamento; 7 - Energias Renováveis;
8 - Empregos Dignos e Crescimento Econômico; 9 - Inovação e Infraestrutura; 10 - Redução das Desigualdades; 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis; 12 - Consumo Reªsponsável; 13 - Combate às Mudanças
Climáticas; 14 - Vida debaixo da Água; 15 - Vida sobre a Terra; 16 - Paz
e Justiça; 17 - Parcerias pelas Metas.
• Atendimento e avaliação clínica de animais silvestres: o Zoológico desempenha um papel fundamental para conservação da fauna no
Noroeste Paulista, atendendo aproximadamente 110 municípios, com
atendimento emergencial de animais silvestres vítimas de atropelamentos, queimadas, maus tratos, tráfico, entre outros, sendo uma referência
na região.
• Visitas Monitoradas – Aprendendo com a natureza: é um Projeto de
Educação Ambiental, da secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realizado na Represa, no Viveiro e no Zoológico Municipal,
abrangendo temas como biodiversidade, mudanças climáticas, resíduos,
assoreamento, nascente modelo, proteção de tráfico de animais, compostagem e extinção de espécies.
• Educação Ambiental: o Zoológico Municipal atende instituições de ensino das redes municipal, estadual e particular do município e da região,
por meio de visitas monitoradas e atividades desenvolvidas no Centro de
Educação Ambiental, localizado no Zoo. São realizadas visitas técnicas
para graduandos dos cursos de Biologia, Medicina Veterinária, Zootecnia e cursos técnicos na área de Meio Ambiente para que os alunos
conheçam a rotina operacional do Zoológico.
• Revitalização paisagística, adequação e recuperação de espaços: em
2018 foram realizadas diversas intervenções paisagísticas nos Parque da
Represa e Rio Preto, desde a simples substituição de grama, criação de
canteiros, replantio de telhados verde, até criações de novos espaços-árvore em conjunto com poda e plantio de mudas nativas e ornamentais.
• Ação Semana da Árvore Projeto: Viveiro Itinerante: Rio Preto possui
o percentual de 18,57% de projeção de copas de árvores no perímetro urbano. Conforme estipulado pelo Programa Município VerdeAzul
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- PMVA, a meta é elevar tal índice para 50% de cobertura vegetal proporcional pela área municipal. De acordo com o último levantamento
arbóreo realizado no ano de 2015, a estimativa da quantidade de árvores é de 250.672,37 em São José do Rio Preto. Durante a “Semana
da Árvore”, do dia 17 ao dia 21 de Setembro, foram distribuídas 628
mudas do Viveiro Municipal, nos bairros visitados entre as dez macrorregiões do município.
• Evento Tem mais Verde: uma parceria entre a Prefeitura com a TV
TEM, realizado no dia 9 de junho na área verde do Jardim Arroyo
(Av. Capitão Argeneli Munis), com o plantio de 850 mudas no local,
envolvendo também ações de diversos órgãos públicos municipais, e
reunindo cerca de 2 mil pessoas.
• Pontos de Apoio: são áreas públicas onde o resíduo da construção
dos pequenos geradores pode ser recebido e separado antes da sua
correta destinação final. Nesses locais os resíduos são separados em
classes A, B e volumosos (sofás, eletrônicos, podas de galhos, etc).
Construção de 6 Pontos de Apoio – projeto e execução – Jd. Nazareth – Solo Sagrado – Jd. Sto. Antônio – Nova Esperança – Lealdade e
Amizade – Schmitt;   projeto executivo para reforma dos demais 12
pontos de apoio.
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Parque Ecológico
Danilo Santos de Miranda
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Secretaria de
OBRAS
• Recapeamento asfáltico em ruas e avenidas: execução de serviços de recuperação e manutenção do pavimento asfáltico, com fresagem, reciclagem
e camada de CBUQ, em diversas ruas e avenidas do município e também no
distrito de Talhado. Foram 67km de massa asfáltica, e os investimentos somam R$ 19.075.757,63. Outros 189,7km de manutenção em diversas ruas e
avenidas, dividas nas macrorregiões da cidade para melhoria da malha viária
urbana, estão em processo licitatório.
• Infraestrutura: recapeamento de aproximadamente 200 km de ruas e avenidas da cidade no valor de mais de R$ 60 milhões. O recape irá beneficiar
moradores de várias regiões da cidade. O dinheiro para as obras veio do Finisa,
o financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
• Complexo viário Mirassolândia/Falavina: iniciada a construção do complexo viário com três pontes e seis alças de acesso para resolver problema crônico
de tráfego na rotatória da Ernani Pires Domingues que dá acesso às duas
avenidas, com melhoria da infraestrutura no local, que inclui drenagem do
entorno, proteção no Córrego Piedade e recapeamento de ruas na região.
Obra iniciada em Setembro de 2018, com conclusão prevista para 2020. Os
investimentos somam R$ 24.809.150,22.
• Novo acesso: em agosto, a Prefeitura realizou obras complementares e de
acessibilidade, possibilitando a liberação pelo DNIT do viaduto sobre a BR153, ligando a rua Sabino Cardoso Filho à Ponte Estaiada e à Avenida Nadima
Damha, criando um novo acesso àquela região da cidade.
• Passagem da Izidoro Pupim (Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi):
em processo licitatório, a construção de viaduto sob a linha férrea interligando
os bairros Distrito Industrial e Residencial Palestra pela rua Izidoro Pupim.
• Novo Terminal Urbano: continuidade do Plano de Mobilidade Urbana, com
a construção de novo terminal urbano de ônibus e revitalização da antiga praça cívica, com acessibilidade e investimento de R$ 57.046833,11.
• Corredores de ônibus: também como parte do Plano de Mobilidade Urbana
foram implantados nove corredores de ônibus com acessibilidade em algumas
das principais vias urbanas incluindo melhoria do pavimento, da sinalização e
instalações de novos abrigos para os usuários do transporte público. A obra
está orçada em R$ 64.981.684,94, começou em Agosto de 2016 e a conclusão deverá acontecer em 2019.
• Revitalização do Parque da Cidade da Criança: reforma e manutenção das
estruturas e brinquedos existentes, reforma do prédio administrativo com adequação de acessibilidade, reforma da praça das águas, instalação de novos
brinquedos, construção de novos quiosques e criação de espaços voltados
ao esporte e lazer. Início da obra, Maio de 2018 com previsão de término em
2019. Investimento de R$1.074.227,33.
• Microdrenagem de águas pluviais: implantação de microdrenagem em diversos locais da cidade para resolver problemas de falta de escoamento de águas
pluviais, com recursos do financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), tomados junto à Caixa Econômica Federal.
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PROCON RIO PRETO
• Nova Sede: o Procon ganhou nova sede na rua Silva Jardim, 3.604 Vila Santa Cruz, com ambiente amplo, com salas reservadas para cursos
de educação para o consumo e palestras sobre os direitos dos consumidores, tanto para fornecedores, quanto para funcionários e consumidores. Foram mais de 6,8 mil atendimentos de reclamações no órgão,
um aumento de 10% em relação a 2017; Mais de 1 mil audiências entre
consumidores e fornecedores; Mais de 500 audiências resolvidas com
acordos entre consumidores e fornecedores.
• Mutirão de atendimento nas ruas: realizado nas praças do centro da
cidade, este ano o mutirão contou com o apoio do ‘Balanço Geral nos
Bairros’, da TV Record Rio Preto. A ação foi até os bairros mais distantes
da região central para oferecer atendimento à toda a população. A campanha foi realizada no pátio de uma escola na Região Norte da cidade.
• Campanha - Greve dos caminhoneiros: durante a paralisação dos caminhoneiros, que prejudicou grande parte do comércio, principalmente o
fornecimento de gás de cozinha e combustíveis, o PROCON pesquisou e
orientou os consumidores sobre preços abusivos praticados nesta época.
• Campanhas de alerta aos consumidores: foram realizadas campanhas
na mídia alertando os consumidores sobre direitos garantidos aos idosos, preços de materiais escolares e matrículas, bloqueio de ligações de
telemarketing e fraudes em agências de turismo. Campanhas em datas
comemorativas como Páscoa, dia das mães, dia dos namorados, dia dos
pais, dia das crianças e compras na Black Friday.
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Secretaria de
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
• Parque Tecnológico: em Outubro de 2018, foram assinados os contratos das empresas para ocuparem os espaços do Coworking e do Centro
Empresarial. Foram selecionados 10 projetos para o Centro Incubador de
Empresas de Base Tecnológica na modalidade pré-incubação (Coworking)
e duas empresas para o Centro Empresarial.
• Divisão Geográfica das Áreas do Município em Regiões: sob a coordenação da Semplan, num trabalho envolvendo várias secretarias, autarquias e empresas públicas, foi feita a divisão do município em 10 Regiões
Administrativas. O novo mapa vai permitir a atualização dos números de
atendimentos da Saúde, Educação, Assistência Social, Trânsito, Semae, e
outras, segmentados por região da cidade, orientando assim as políticas
públicas.
• Grupo Gestor Intersetorial: criado após a definição da divisão geográfica e com o objetivo geral de promover a proteção social para as
famílias e indivíduos residentes nas 10 regiões. As políticas públicas a
serem implementadas nas regiões tem como base os 17 objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU – Agenda 2030.
• Plano Diretor: pela primeira vez desde a elaboração do 1º Plano Diretor a Sociedade civil tem voz  ativa no planejamento das políticas de
desenvolvimento e expansão urbana para os próximos 10 anos. Foram
realizadas várias palestras com 866 inscritos. Criados os Grupos de Trabalho: Grupo Gestor e Grupos Técnicos: Parcelamento do Solo, Plano
Viário, Posturas e Zoneamento e Decreto nº 18.080 de 13/07/2018 – Altera o Decreto 18.028 (acrescenta membros nos Grupos Gestor e Técnicos) para atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável.
• Transformação Digital/ Cidade Inteligente: no início de 2018, a Prefeitura renovou o contrato da plataforma ArcGis, que é um sistema de
informações geográficas capaz de integrar as informações de todas as
secretarias e autarquias municipais em uma única base de dados; apresentar análises em formatos de mapas, relatórios, gráficos e planilhas em
qualquer dispositivo com acesso à Internet como computadores, tablets,
notebooks, smartphones e smart tvs. Com a utilização dessa plataforma
será possível promover a gestão integrada das diversas áreas da prefeitura e tornar mais eficiente a prestação de serviços públicos aos cidadãos,
sendo essas as premissas básicas para transformar São José do Rio Preto
em uma Cidade Inteligente.
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PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO - PGM
• Procuradoria Geral do Município: responsável pela defesa judicial do
município, pela sua representação judicial e extrajudicial, pela cobrança
judicial da Dívida Ativa do Município, pela manutenção da legalidade
dos atos de todos os setores da administração municipal, pela emissão
de pareceres e exames de legalidade, pela elaboração de projetos de
lei, mensagens, decretos e razões de veto, pela realização de estudos
jurídicos institucionais e pela administração, manutenção e atualização
da documentação legal da Administração Municipal. Presta apoio às
Secretarias de Habitação, Assistência Social, Educação, Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiência Física, Raça e Etnia, Saúde,
Trabalho e do Emprego, Trânsito Transportes e Segurança/Guarda Municipal e Coordenadoria de Defesa Civil, mediante intervenção judicial por
medida de reintegração de posse em razão da invasão de área pública
por diversas pessoas, inclusive com formação de pequena favela na Vila
Itália e Brejo Alegre.
• Favelas: a Procuradoria integra o grupo intersetorial composto por
representantes das secretarias acima mencionadas para a prestação de
auxílio nas questões jurídicas e elaboração do levantamento do perfil
sócio-econômico (vulnerabilidade econômica), com a finalidade de resolver a questão social que envolve a formação de favela no Município.
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RIOPRETOPREV - REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
• Prêmio de Boas Práticas da Gestão Previdenciária: pelo 3º ano seguindo, a Riopretoprev obteve o 8º lugar no Prêmio de Boas Práticas de
Gestão Previdenciária, organizado pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM.
• Renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária: a Riopretoprev manteve o certificado de regularidade previdenciária vigente durante todo ao ano de 2018. Documento é fornecido pela secretaria da
Previdência Social, do Ministério da Fazenda, atesta que o município
está cumprindo todos os critérios e exigências estabelecidos na Lei Federal nº 9.717/98, seguindo, portanto, normas de boa gestão. Sem o
documento, o ente federativo fica impedido de receber financiamentos
e transferências da União, entre outras vedações.
• Adesão ao Programa Pró-Gestão RPPS: Riopretoprev aderiu ao programa que tem por objetivo incentivar os RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) a adotar práticas de gestão previdenciária que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no
relacionamento com os segurados e a sociedade.
• Audiência Pública de Prestação de Contas: a Riopretoprev realizou a
primeira audiência pública de prestação de contas. A previsão é de que
a partir do próximo ano, a audiência pública seja realizada no mês de
abril, logo após o fechamento das contas do ano de 2018.
• Programa de Educação Previdenciária: a Riopretoprev disponibiliza o
Programa de Educação Previdenciária – PEP, cujo objetivo é disseminar a
Cultura Previdenciária entre os servidores municipais, consolidando um
espaço contínuo de esclarecimentos e orientações sobre o Regime Próprio de Previdência Social do município de São José do Rio Preto.
• Produção Cientifica: os servidores da Entidade participaram de vários eventos relacionados a produção científica de temas relacionados a
Previdência Social. No V Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária
- CNPP, promovido pela ABIPEM - Associação Brasileira de Instituição de
Previdência dos Estados e Municípios – ABIPEM, servidores ficaram com
a 2ª colocação no aludido congresso. A cidade também teve a publicação de trabalho científico na Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional.
O tema foi “A reinserção laboral de funcionários públicos após longo
período de ausência por doença em regime próprio de previdência social
brasileiro”.
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Secretaria de
SAÚDE
• Centro Médico de Especialidades: foi inaugurado pela Prefeitura em
Janeiro de 2018 no Plaza Avenida Shopping, em um espaço de 1.500m².
Possui 40 consultórios e atende 27 especialidades exclusivamente pelo
SUS. A oferta diária é de 1 mil atendimentos. Avaliações de satisfação
realizada com usuários mostram 97% a 98% de bom e ótimo em todos
os itens questionados.
• Reformas: em processo licitatório as reformas das Unidades Básicas
de Saúde; Cidade Jardim, Vila Mayor, Vila Elvira, Jardim Americano, São
Deocleciano, além de obras de acessibilidade nas UBS do Parque da Cidadania, Eldorado, Solo Sagrado, Caic e Renascer. A Unidade de Pronto
Atendimento do Santo Antonio deve passar por reforma e ampliação
em 2019 e, a UPA do Jaguaré também deverá ser reformada.
• Mutirão de catarata: estão sendo disponibilizadas 2.840 cirurgias de
cataratas pelo Projeto de Cirurgias Eletivas do Ministério da Saúde. Já foram realizadas cerca de 1.200 e até 31 de dezembro pretende-se acabar
com a fila de espera do município.
• Mutirão de exames laboratoriais: foram realizadas coletas de 70.000
exames  no Complexo Pró-Saúde com investimento de R$ 300.000  para
diminuir a fila de espera que ultrapassava 80 dias em algumas unidades
de saúde. Ao final do mutirão foi implantada a fila única de pacientes
que funcionará por ordem de entrada do pedido do exame, independente da unidade que for colhido o exame. No encerramento do mutirão a fila única de todas as unidades caiu para 13 dias de espera, com
satisfação de 98% de bom e ótimo dos 274 pacientes pesquisados.
• Centro de Especialidade em Reabilitação (CER II): em fase de implantação no antigo ARE, o CER II se transformará em uma unidade
ampliada, acolhedora, humanizada e totalmente informatizada para os
serviços de reabilitação física, intelectual/autismo, audiológica, odontológica e ostomizados.   Está sendo montada uma oficina ortopédica
junto ao Programa de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção.
A Prefeitura está investindo R$ 514.790,49 na reforma e compra de
equipamentos para o centro.
• Centro Diagnóstico do Complexo Pró-Saúde: foram implantamos neste centro de diagnóstico: 1- Serviço de colonoscopia, para rastreamento do câncer de cólon e reto, com aquisição de quatro equipamentos;
2- Tomografia computadorizada: aquisição de um tomógrafo no valor
de R$ 1.380.000 com capacidade para mais de 40 exames por dia; 3Ultrassonografia: aquisição de três aparelhos de ultrassom que vão ampliar em mais de 3.500 o número de exames por mês; 4- Holter de 24
horas: aquisição de 15 aparelhos para detecção de arritmias cardíacas.                                                                                                                                       
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• Incremento de financiamento da saúde: 1 - UPA Tangará: recebeu reajuste de  R$ 263.000 mensais (200%) ou  R$ 3.156.000/ano de custeio devido
ao aumento de porte, baseado no número de pacientes atendidos, ampliação
dos serviços prestados e aumento de profissionais. São atendidos em média,
7.800 pacientes/mês ou 93.600/ano.
• 2- Atenção Básica: aumento de repasse em R$ 210.025,90/mês pelo
Ministério da Saúde, passando do valor atual de R$ 107.800 para R$
317.825,90 mensais. Com isso, o município amplia de R$ 1.293.600 para
R$ 3.813.910,80/ano os recursos para a Atenção Básica. Esse aumento foi
possível após reformas, adaptações e ampliação de equipes, com inspeção
e aprovação após visita de técnicos do Ministério da Saúde.
• Residência médica: com objetivo de aprimorar a qualidade da Atenção Básica no município, e com uma iniciativa inédita no País, Rio Preto
abre um processo seletivo de médicos para o Programa de Residência de
Família e Comunidade. A duração do Programa é de dois anos, com carga horária de 60 horas semanais e bolsa no valor de R$ 3.300,43 mensais. O início da residência está previsto para o dia 1º de Março de 2019.
• Castração de cães e gatos: o município abriu dois novos postos para
facilitar o agendamento de castração de cães e gatos: o Poupatempo
e o Ganha Tempo Cidadão. Antes, o agendamento era feito apenas no
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Para que o usuário acompanhe
de forma transparente a fila da castração, o município criou também o
site http://www.riopreto.sp.gov.br/castracao/. Este ano, o CCZ realizou
5.411 castrações, sendo 3.006 em cães e 2.405 em gatos.  
• Prêmio Luiza Matida: ações de prevenção, acompanhamento e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis e AIDS realizadas pela
saúde pública de Rio Preto levaram o município a receber o Prêmio Luiza
Matida. O prêmio reconheceu o trabalho de excelência do município
para eliminar a transmissão vertical do vírus HIV, ou seja, transmissão de
mãe para filho, durante a gravidez ou durante o parto.
• Projeto-piloto contra escorpiões: a ação inédita se tornou necessária
em decorrência da situação epidêmica que o município vive com a infestação de escorpiões na área urbana, crescente a cada ano. A ação é
realizada através da conscientização da população, além da busca ativa
nas residências pelos agentes de saúde e em bueiros, onde a busca in
loco é inacessível. Conta com a parceria do Semae e tem apoio da Unirp.
• Projeto Orienta SUS: o centro de informações criado este ano pela
secretaria de Saúde resolve dúvidas e agiliza encaminhamentos dos munícipes aos serviços de saúde, medicamentos, dietas e insumos padronizados pelo SUS, bem como o acesso a serviços não padronizados. O
Orienta SUS atende no Poupatempo.
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• Laboratório municipal: em fase de implantação no Complexo Pró-Saúde, o laboratório próprio de análise clínica realizará inicialmente
140.000 exames de sangue, fezes e urina por mês, com capacidade para
atingir 200.000. Disponibilizará inicialmente 26.000 novos exames para
os munícipes ao mesmo custo praticado hoje pela secretaria de Saúde. A
expectativa é de inauguração no primeiro semestre de 2019.

Vista aérea da
av. Murchid Homsi
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Secretaria de
SERVIÇOS GERAIS
• Limpeza de áreas públicas: foram 1.021 ações concluídas de limpeza,
revitalização, reforma e manutenção em geral de praças, áreas verdes e
jardins. Destaques para: 1- Limpeza de calha do Canal Rio Preto, na Av.
Philadelpho Gouveia Neto, para melhorar a capacidade de escoamento
das águas das chuvas, com retirada de 7.000 toneladas de resíduos.
2-Faxina Urbana com roçada manual de 923.660m², roçada mecanizada 2.321.738m² e no recolhimento de um total de 34.751toneladas de
resíduos. 3-Ao todo durante o mutirão foram limpas 466 bocas de lobo,
assim como a manutenção/ reforma de mais de 282 destas unidades.
• Campanhas de limpeza e conscientização de descarte irregular de
resíduos: 1-Projeto Cidade Limpa realizado de 6 a 17 de agosto de
2018, com coleta de resíduos, móveis velhos, pneus, garrafas, eletrodomésticos, dentre outros inservíveis em 170 bairros. O objetivo do projeto é conscientizar a população a prevenir o acúmulo desses materiais,
evitando assim, a proliferação de escorpiões e mosquitos. 2-Mutirão
Jogando Limpo, realizado em Julho de 2018, com a participação das secretarias Municipais de Obras, Trânsito, do Rotary Club São José do Rio
Preto Alvorada, Defesa Civil e Tiro de Guerra, realizou roçada e retirada
de resíduos de áreas da região norte da cidade, limpeza de bocas de
lobo e distribuição de folhetos orientativos sobre os perigos do descarte
irregular de resíduos. Parceria com a Comunicação Social na produção
de textos jornalísticos, peças publicitárias contra o descarte irregular.
• Construção e revitalização de praças: revitalização da Praça Jornalista Nenê Homsi e da Praça “Cristo Redentor”, na Vila Maceno, além do
início do projeto Colônia Viva, com a construção da Praça Memorial aos
Povos Árabes.
• Complexo de Reciclagem: os materiais processados na Usina de Reciclagem servem como matéria-prima para a Fábrica de Artesanatos na
confecção de produtos revertidos ao Município, ou ainda em material
reciclado para a utilização nas estradas de terra. Ao todo, foram processadas no local 23.201 toneladas de material utilizável e produzidos
aproximadamente 42.600 artefatos.
• Manutenção de vias públicas com e sem pavimentação asfáltica:
manutenção/ terraplenagem de vias não asfaltadas e o recapeamento
de vias com pavimentação asfáltica. Realizadas 207 ações de manutenção/terraplenagem em vias sem pavimentação asfáltica, realizadas nas
principais estradas e vias de acesso às Estâncias no Município. Nas vias
pavimentadas foram corrigidos 11.890 buracos com o serviço de “tapa
buraco”, 9.977 com o serviço de “pano” e 133.130,86 m² de via receberam o serviço de recapeamento.
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Secretaria de
TRABALHO E DO EMPREGO
• Balcão de Empregos: oferecido pela secretaria Municipal do Trabalho
e do Emprego, entre o período de Janeiro de 2017 a Setembro de 2018,
foram abertas 4.169 vagas de trabalho em Rio Preto, na qual houve uma
contratação efetiva de 3.194 munícipes.
• Vagas: mutirões realizados, com participação direta da secretaria, para
a contratação em grandes empresas, como o da Usina Guarani (geração
de 1.500 empregos) e o da rede Tenda Atacadista (geração de 200 empregos), além dos Chamamentos Públicos para atender o programa de
Geração de Renda e Sustentabilidade, envolvendo as instituições ARES,
Cooperlagos, Arprom e Fulbeas.
• Prefeitura Região Norte: foi assinado um protocolo para a criação da
“Regional Norte da Prefeitura de Rio Preto”, que será instalada nas dependências do Shopping Cidade Norte, em uma área anexa à da praça
de alimentação, com aproximadamente 900 m².  Para a construção e
andamento do projeto que visa reunir em um só lugar os principais serviços públicos prestados ao cidadão, dentre elas a SMTE, ressaltando que
esta ação resultará na incorporação do balcão de empregos no Ganha
Tempo.
• Facilidade: o sistema do balcão passou por uma recente modernização em sua plataforma online, proporcionando relatórios mais precisos,
cadastros e buscas facilitadas, tanto para quem procura vaga (candidato), quanto para quem oferece (empregador).
• Qualificação: para agregar a inserção dos munícipes ao mercado de
trabalho, também foram disponibilizados pela pasta 22 cursos de qualificação profissional, totalizando 1.298 vagas oferecidas. Dentre eles, vale
ressaltar a “Frente de Trabalho”, voltado para reintegração de pessoas
em estado de vulnerabilidade social, inclusive, em situação de rua. Foram 25 bolsistas, que além do curso, tiveram oportunidade de atuação
prática em serviços do município. Em relação à qualificação de jovens, a
Fulbeas e Arprom participam do atendimento para o encaminhamento
a estágios e Programa Jovem Aprendiz.
• Novos Cursos: a secretaria colaborou na tramitação para o processo
de cessão do prédio do antigo CEFAN, que irá abrigar o campus do Instituto Federal, oferecendo cursos (técnico, licenciatura, formação inicial
e continuada, etc) e, consequentemente, novas oportunidades de formação para ano que vem. Assim como, a também colaboração para a
realização do curso técnico de vestuário, oferecido com exclusividade na
ETEC da Zona Norte.
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Secretaria de
TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA
• Wi-fi no Transporte Coletivo: instalação de wi-fi nos ônibus de transporte urbano e planejamento junto ao consórcio que opera o setor  para
a colocação de ar-condicionado em parte da frota de ônibus em 2019.
• Novos pontos: 1.606 novos pontos de ônibus coletivo instalados na
cidade, novos locais atendidos pelo transporte coletivo, como os bairros
Solidariedade, Set Park, Set Sul, Rios d’Itália e Zoonoses.
• Tapa Buraco: em 2017 foram usados 11.078 sacos de massa asfáltica,
totalizando 276,950kgs. Já em 2018 foram 11.938 sacos, resultando
em 298,450kgs de massa asfáltica. O valor dos investimentos foi de R$
8.515.811,77.
• Implantação do Centro Integrado de Monitoramento (CIM): o centro
recebe imagens em tempo real durante 24 horas; dá suporte à integração com a Polícia Civil e Polícia Militar e agiliza ações da Guarda Civil,
SAMU, Trânsito e Transporte e Defesa Civil.
• Táxi, mototáxi, transporte escolar: 871 emissões de alvarás de mototaxistas; 12 alvarás de taxistas (transferência de permissão); 208 alvarás de
taxistas; 425 emissões de alvarás de transporte escolar; 23 autorizações
emergenciais para transporte escolar; 970 autorizações para auxiliares de
taxistas; 490 participantes do Curso de Capacitação para Mototaxistas;
8.500 emissões de cartão para idosos; 950 emissões de cartão CANESP e
425 permissionários de mototaxistas que realizam curso de capacitação
em Agosto, Setembro e Outubro de 2.017.
• Educação de Trânsito: atividade educativa para crianças com ações
como: Campanha volta às aulas, Semear, Maio Amarelo, em escolas do
ensino fundamental, festival Teatrânsito e palestras em empresas. As
ações tiveram um investimento de R$ 124.378,31. Filmes educativos
alertando para risco de uso de celular ao volante, travessia fora da faixa,
falta de capacete e cinto segurança, produzidos pela Comunicação e
veiculados em TVs e redes sociais.
• Inspetoria Fiscal de Posturas: 1.640 veículos notificados por abandono; 83 recolhidos por abandono; 3.255 veículos vistoriados em bloqueios; 1.226 vans escolares vistoriadas; 12.935 fiscalizações de ônibus
no terminal urbano; 257 notificações de infrações de mototaxistas, transportadores escolares e taxistas
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SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
• Ampliação da ETE: o Semae deu continuidade em 2018 às obras de
ampliação da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto. Está em construção mais um módulo, constituído por um decantador, um aerador e um
reator anaeróbio de fluxo ascendente. Atualmente, a ETE opera em três
módulos com capacidade para atender 450 mil pessoas. Com a construção de mais um módulo de tratamento de esgoto, a estação amplia sua
capacidade para 600 mil pessoas, população prevista para Rio Preto em
2030. A ETE tem capacidade de tratar até 1.005 litros por segundo. A
média atualmente tem sido de 1.060 litros por segundo.  Com a ampliação vai passar para 1.340 litros por segundo.
• Novo poço profundo interligado à Região Norte: perfuração iniciada
no mês de Agosto 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, no
valor de R$ 6,4 milhões. Em Setembro começou a construção de cinco
quilômetros de adutora interligando o Residencial Palestra ao Eldorado.
A obra visa complementar o sistema de abastecimento no município de
Rio Preto, levando água dos centros de produção na região do Residencial Palestra, onde está sendo perfurado um novo poço profundo do
Aquífero Guarani, ao Sistema Eldorado. A nova adutora vai beneficiar
direta e indiretamente aproximadamente 100 mil pessoas. O valor do
investimento é de R$ 4,8 milhões.
• Rede de interceptores: estão sendo investidos R$ 35 milhões em novos
emissários e interceptores de esgoto nas margens dos córregos Macacos, São Pedro, Anta, Piedade (obras concluídas na avenida Ernani Pires
Domingues), Felicidade e rio Preto (obras concluídas na avenida Philadelpho Gouvea Netto). São cerca de 40 quilômetros de interceptores em
todas essas obras, beneficiando uma população de aproximadamente
150 mil pessoas.
• Plano Municipal de Saneamento Básico: criado com a finalidade de
articular, integrar e coordenar recursos humanos, tecnológicos, econômicos e financeiros, e estabelecer as diretrizes e os princípios para execução de serviços públicos municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, em conformidade com
os preceitos contidos na Lei Federal nº 11.445 e na Lei Federal nº 12.305.
• Recuperação da capacidade de investimento: o Semae adotou uma
série de medidas que possibilitaram a recuperação da sua capacidade
de investimentos, permitindo a ampliação da rede de água e esgoto e
a construção das obras necessárias para garantir o acesso universal ao
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saneamento básico.  Entre elas, a redução dos custos operacionais, a
redução da inadimplência e a recomposição da matriz tarifaria.
• Projeto executivo do Rio Grande: está em andamento a elaboração
do projeto executivo para captação de água do Rio Grande. A finalidade é ampliar o abastecimento de água em São José do Rio Preto. O
valor do investimento é de R$ 14.373.876,47. A etapa de concepção
ambiental já foi concluída. A empresa Estática Engenharia Ltda. venceu
a licitação para a elaboração de estudos de concepção ambiental, projetos básicos e executivos de um novo sistema de captação, tratamento
e adução de água para Rio Preto, denominado Sistema Produtor Rio
Grande. Quando estiver em plena operação, o Rio Grande poderá disponibilizar para São José do Rio Preto 3m³ por segundo, o suficiente
para abastecer uma população de mais de um milhão de habitantes.

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO X RECEITA
2016 – R$ 210.688.000,00 – R$ 163.451.172,37
2017 – R$ 210.688.000,00 – R$ 195.456.173,29
2018 – R$ 218.000.000,00 – R$ 216.605.495,47 (projetada)
Evolução do superávit (receita menos as despesas correntes)
2016 – R$ 7.427.657,70
2017 – R$ 51.864.422,55
2018 – Acima de R$ 50 milhões
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ETE Estação de
Tratamento de Esgoto
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Subprefeitura de
ENGENHEIRO SCHMITT
• Manutenção do distrito: limpeza de guias e sarjetas da área urbana, manutenção e limpeza dos escoamentos de águas pluviais no bairro
Eden Leste. Operação tapa buraco, utilizando mais de 4 mil quilos de
massa na Vicinal Padre Mariano, Vicinal João Parise, Rua 7 de Setembro
e Jardim Schmitt. Reforma geral na subprefeitura com melhorias no banheiro, acessibilidade, construção de varanda e pintura. Instalação de
4 aparelhos de ar-condicionado no velório, reforma e manutenção da
piscina pública com a troca de portas, pintura, instalação de bebedouros
e reparos.
• Trem Caipira: com o sucesso do projeto Trem Caipira o Distrito ficou
em evidência por ser ponto de parada da composição. Schmitt recebe
centenas de turistas a cada viagem do trem, sempre no último domingo
de cada mês. Os viajantes são recebidos com festa e comidas típicas. O
trem resgata a história ferroviária e movimenta a economia do distrito,
impulsionando o comércio local.
• Informatização: atendimentos da Patrulha Agrícola com agendamentos informatizados, além de novos equipamentos que foram enviados
para a subprefeitura.
• Eventos: tradicional corrida de São Silvestre na cidade, Carnaval de
Rua, Campeonato de Taekwondo, Festival de Natação, Trem Caipira e
Feira de Arte. Em setembro foi realizada a 1ª Jornada Multiesportiva
atividades para crianças e jovens de 6 a 16 anos das escolas de Schmitt
e suas famílias. As atividades esportivas tiveram formato de competição
e cooperação, com modalidades como corrida de 50 metros, corrida do
“trem caipira”, revezamento, futebol de cone e basquete 3 por 3.
• Saúde: compra de uma ambulância para atender a Unidade Básica de
Saúde da Família do distrito de Engenheiro Schmitt. A ambulância é do
tipo A, para a remoção de pacientes, com suporte básico de atendimento.
• Complexo esportivo e cultural: uma área de 3 mil metros quadrados,
estrutura com quadra poliesportiva, pista de skate e caminhada, academia ao ar livre, nove salas multiuso, parquinho infantil e área com
mesas e bancos. O complexo foi construído com o investimento de R$
2,07 milhões, sendo que a maior parte dos recursos (R$ 1,95 milhão) é
proveniente de uma emenda parlamentar.
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Subprefeitura de
TALHADO
• Iluminação na entrada do Distrito: colocação de transformador para
o funcionamento dos 12 postes instalados e iluminação no trecho que
liga Talhado aos condomínios São Luis I, II e II. Foram 400 metros de
iluminação nova.
• Patrulha agrícola: os equipamentos são disponibilizados em apoio
aos produtores rurais do Distrito. Manutenção da Estrada Municipal
que liga Rio Preto a Onda Verde; instalação de rede de tubos e material
da Usina de Reciclagem. Readequação da tubulação de água e esgoto.
• Zeladoria: trabalho de tapa buracos e pintura de solo por todas
as ruas do Distrito, feito duas vezes neste ano e recape em 15 ruas
de Talhado. Recuperação das máquinas pesadas e demais veículos da
frota do distrito. Limpeza e roçada da vicinal Alcides Augusto de Ávila
(9 km). Revitalização da praça São Sebastião com plantio de mais de
1.800m de grama, pintura das calçadas, pinturas de bancos, doação
de lixeira ecológica.
• Reforma e informatização do prédio da Subprefeitura: obra feita
com parceria privada deu mais conforto à sede, tanto para funcionários quanto para munícipes. Também foi feita a reforma do campo
municipal com a colocação de bancos na parte interna e externa e
pintura do alambrado.
• Meio ambiente: organização do ponto de apoio: limpeza – classificação dos resíduos – instalação de contêineres para coleta de resíduos
contaminados e resíduos de madeira.
• Nova ponte: após fortes chuvas que danificaram a ponte existente,
foi construída uma nova ponte de concreto sobre o córrego Talhadão,
atendendo os moradores dessa área com uma passagem mais segura
e resistente. Manutenção da Estrada Municipal que liga Rio Preto a
Onda Verde; instalação de rede de tubos e uso de material da Usina de
Reciclagem do município.
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O custo unitário deste impresso é de R$ 3,96 - Tiragem total: 150 unidades (Lei nº 11.880/2016

