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PRESTAÇÃO DE CONTAS
 JANEIRO / DEZEMBRO DE 2017

 

Apresentamos à imprensa e comunidade um resumo das realizações 
do governo municipal no ano de 2017, separado por secretarias, em-

presas públicas e autarquias.

A atual gestão trabalhou, neste primeiro ano, para arrumar a casa, 
recuperar as finanças, reorganizar a cidade e a administração pública.

Houve um estímulo para o trabalho integrado entre os diferentes seto-
res do governo e um esforço real para fazer mais com menos recursos 

financeiros.

A iniciativa privada atendeu ao convite da administração e colaborou 
com a gestão, formando parcerias público-privadas que resultaram na 

realização conjunta de obras e serviços e na economia dos recursos 
públicos.

É um relatório detalhado de prestação de contas. Boa leitura!
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535 REUNIÕES DE TRABALHO
 
 O gabinete do prefeito de Rio Preto esteve 
aberto para a comunidade desde os primeiros dias 
de gestão. Entidades representativas da sociedade ci-
vil foram chamadas e opinar e discutir as prioridades 
do município.
 Neste primeiro ano foram realizadas 535 reu-
niões de trabalho presididas pelo prefeito Edinho 
Araújo e com a participação de secretários, presiden-
tes de autarquias e empresas públicas.
 O prefeito concedeu 305 audiências no gabi-
nete e acompanhou os principais eventos realizados 
na cidade neste ano. Confira alguns dos assuntos 
destacados, mês a mês:

 
DESTAQUES / JANEIRO

- Faxinão em São José do Rio Preto

- BR-153 – contatos para garantir duplicação no tre-
cho urbano

- Educação – prioridade é garantir melhoria na me-
renda escolar

- Empenho para reparos e entrega até março de 
1.300 moradias do Residencial Solidariedade

- Retomada do Projeto Viva a Praça – Praça Walde-
mar de Oliveira Verdi

- Entrega de 32 apartamentos do Alto das Andorinhas

- Entrega do prédio do novo Fórum, depois de 10 anos

- Realização do Janeiro Brasileiro da Comédia

- Pente fino no auxílio atleta pra ver quem de fato 
precisa

- Paralisação parcial dos corredores de ônibus para 
ajuste na acessibilidade

- Faxina geral e proteção aos animais no Bosque

- Café da manhã com instituições da cidade: Acirp e 
a Apeti - Associação dos Profissionais e Empresas de 
Tecnologia da Informação

DESTAQUES / FEVEREIRO

- Encontro e debate com educadores da rede municipal

- Assinatura da ordem de serviço para construção de 
reservatório no Distrito Industrial Carlos de Arnaldo 
e licitação para perfuração de poço

- Entrega do Posto de emissão de certificado internacio-
nal de vacinação no Aeroporto Eribelto Manoel Reino

- Início da campanha “Soldadinho no Combate ao Ae-
des” na Escola Municipal Rui Nazareth

– Assinatura da ordem de serviço para a construção 
de interceptor na Rua João Mesquita

– Anúncio do envio de projeto de lei de aporte finan-
ceiro à Riopretoprev.

- Balcão de Empregos – Usina Guarani – cadastro de 
1.500 trabalhadores

- Reunião com os chefes dos parques, núcleos, ECO, CIECC

– Acompanha o mutirão de combate à dengue

GABINETE 
DO PREFEITO
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DESTAQUES / MARÇO

- Entrega de 1.330 unidades habitacionais com as 
presenças do presidente Michel Temer, do governa-
dor Geraldo Alckmin e do ministro das Cidades, Bru-
no Araújo

- Ato com ambientalistas contra a venda de área ver-
de do antigo IPA

- Anúncio da retomada do FIT – Festival Internacional 
de Teatro, em parceria com o Sesc

- Lançamento da campanha DestinAção Solidária

- Prefeito Edinho é eleito presidente do Comitê de 
Bacia Hidrográfica Turvo-Grande

- Reabertura do Parque Ecológico Educativo Dr. Joa-
quim de Paula Ribeiro

– Entrega da doação (cheque) de R$ 348 mil da CPFL 
para o Fundo Municipal do Idoso

– Anúncio de reajuste da tarifa do transporte público, 
a partir do dia 5/3. Tarifa técnica passou de R$ 3,17 
para R$ 3,43. Passageiros passam de R$ 2,60 para R$ 
3,00 no dinheiro; de R$ 2,60 para R$ 2,90 no cartão; 
vale transporte passa também para R$ 3,00. Para es-
tudantes permanece valor de R$ 1,30.

- Aniversário de 165 anos de São José do Rio Preto 
com atividades culturais e corte do bolo na Swift

- Seminário “Rio Preto 2030 – Tendências e perspec-
tivas de desenvolvimento sustentável” promovido 
pelo jornal Diário da Região

- Apresentação de projeto de lei que destinará recur-
sos de R$ 1,2 milhão durante um ano para a AACD. É a 

primeira instituição que atende à nova Lei 13.019/14

- Apresentação do projeto de Lei de Metas 2017-2020

DESTAQUES / ABRIL

- Balanço 100 dias de governo

- Início do recapeamento na cidade

- Concluída da obra antienchente e liberação da ave-
nida Bady Bassitt ao tráfego

- Visita do ministro da Educação, Mendonça Filho, e 
anúncio de campus do Instituto Federal São Paulo no 
município

- Inauguração do Espaço Viver Bem – Lealdade e Ami-
zade – Projeto de Desenvolvimento Socio Territorial

–FNDE em Ação – encontro reúne educadores na Swift
 
- Pedido de demissão da secretária de Educação, 
Beth Somera. Em seu lugar, interinamente, assume 
Israel Cestari Júnior, e uma comitê gestor composto 
por: Sergio Issas (Obras), Pedro Pezzutto (Agricul-
tura), Mauro José Bispo de Araújo (Procuradoria) e 
Renata Guerra, ligada ao departamento de licitações, 
contratos e compras, da Secretaria de Administração.

DESTAQUES / MAIO

– 11ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Habitação e regularização do 55º loteamento (1º lo-
teamento de 2017)

– Inauguração da cozinha do Centro Pop

- Reinauguração da Praça Waldemar de Oliveira Verdi

GABINETE 
DO PREFEITO
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– Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual 
Contra Crianças e Adolescente

- Anuncia o presidente da Acirp, Paulo Sader, para 
presidir a Expô Rio Preto 2017

- Entrega equipamentos para a Associação Renascer de 
emenda dos deputados Edinho Araújo e Eleuses Paiva

- Assinatura do módulo 6 do Residencial Vida Nova 
Dignidade

– Inauguração da Pedra Fundamental do Residencial 
Vida Nova Dignidade

- Visita de técnicos do Instituto Federal de São Paulo 
ao prédio do antigo Cefam

– Solenidade de abertura do “Empreende Rio Preto”

– Posse de Karoline Koga como chefe do departa-
mento de Defesa Animal

DESTAQUES / JUNHO

– Apresentação do Plano Municipal de Contingência 
para Prevenção e Combate a Incêndios em Queima-
das

– Anúncio da comissão organizadora da Expô 2017

– Criação da Câmara de Formação da Educação

– Seminário de Mobilização pelos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável e adesão à Agenda 2030

– Conclusão da campanha “Soldadinho contra a den-
gue” e premiação com a presença de alunos e pais de 
4 escolas municipais

– Apresentação oficial da programação do FIT 2017

- 4ª reunião do Fórum das Associações de bairros de 
São José do Rio Preto

– Início do Curso do Plano Diretor

– Ato de assinatura de decreto de nomeação de 
membros do COMDEPHACT – Conselho Municipal de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e 
Turístico

DESTAQUES / JULHO

– Abertura do FIT – Festival Internacional de Teatro 
2017 com apresentação: Suassuna – O Auto do Reino 
do Sol

– Comemoração do 85º aniversário da Revolução de 
32 e Dia do Bombeiro

– Assinatura da AIO – Autorização para Início de Ob-
jeto para obras de ampliação, construção de inter-
ceptores e estação elevatória de esgoto.

– Comemoração dos 9 anos do Shopping Azul “Wal-
demar Alves dos Santos”

- Comemoração dos 73 anos do Mercadão Municipal

- Anúncio da nova secretária municipal de Educação: 
Sueli Petronilia Amancio Costa

DESTAQUES / AGOSTO

– Apresentação do projeto Sorriso é coisa séria 2017 

– Vistoria - recuperação do asfalto do Residencial Palestra

– Inauguração da biblioteca da Escola Municipal João 

GABINETE 
DO PREFEITO



22

José Feris

– Inauguração da nova unidade do Sesi “Iolanda Bassitt”

– Assinatura do convênio Prefeitura / Bom Prato/ Lar 
Francisco de Assis

– Entrega do Prêmio Nelson Seixas 2017

– Assinatura de prorrogação de concessão de área 
para Oficina de Caridade Santa Rita de Cássia do Asi-
lo de Schmitt

– Solenidade de posse dos membros do Conselho 
Municipal de Educação

– Café da manhã em comemoração aos 16 anos do 
Semae

- Anúncio e entrevista coletiva sobre a realização da 
Expoinel (exposição obrigatória de gado Nelore no 
Estado de SP) dentro da Expô Rio Preto 2017.

– Assinatura de convênios e protocolo de intenções 
com a presença de Lú Alckmin, Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade do Estado

– Abertura oficial do XI Congresso de Municípios do 
Noroeste Paulista

– Assinatura da ordem de serviço para início da recu-
peração de estrada rural no distrito de Talhado

DESTAQUES / SETEMBRO

- Entrega de triturador de galhos (máquina doada 
pela empresa Pacaembu)

– Apresentação da Conjuntura Econômica 2017

– Noite Empresarial com entrega do Prêmio Acirp

– Oficina de contratos OGU e assinatura de contratos 
com a Caixa para reforma do Terminal Ferroviário, 
ampliação do CRAS João Paulo II e Acordo de Coo-
peração Técnica (ACT) para a disponibilização da Uni-
versidade Caixa Poder Público aos colaboradores do 
município de São José do Rio Preto

– Entrega da recuperação do asfalto do Residencial 
Palestra

- Abertura das palestras temáticas do Plano Diretor

– Assinatura da ordem de serviço para início de am-
pliação da ETE

– Apresentação do projeto de lei que cria o Plano 
Municipal de Turismo

- Ato Solene de entrega de Obras Antienchente do 
Córrego Borá - Implantação de Reservatórios de 
Amortecimento, Microdrenagem e Duplicação de 
Galerias na Bacia do Córrego Borá

– Entrega das medalhas aos atletas rio-pretenses que 
participaram dos Jogos Regionais em Andradina

– Inauguração da biblioteca “Professora Roselaine 
Zanchini Santini”

– Entrevista coletiva para apresentar o FEM – Festival 
de Música de São José do Rio Preto – Pedro Ganga 
(Cultura) e equipe

– Entrega da revitalização da Praça José Checa

GABINETE 
DO PREFEITO
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GABINETE 
DO PREFEITO

DESTAQUES / OUTUBRO

– Café da manhã em comemoração ao Dia das Crian-
ças na AACD

- Capacitação dos 311 agentes de saúde em cumpri-
mento ao Plano de Contingência para o Período de 
Estiagem

– Anúncio da saída em definitivo de Eleuses Paiva da 
Saúde e manutenção de Aldenis Borim como secre-
tário municipal

– Abertura oficial da 55ª Expô Rio Preto

– Apresentação do IPRS – Índice Paulista de Respon-
sabilidade Social com a presença do presidente da 
Assembleia, deputado Cauê Macris

– Posse do Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundeb – Fundo da Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação

- Posse Conselho Municipal da Habitação

- 12º FEM – Festival Nacional de MPB “Vinicius Nucci 
Cucolicchio”

– Inauguração da Praça Dirceu Resende (parceria pú-
blico privada)

– Assinatura do contrato de concessão do espaço da 
Feira do Automóvel (antiga Pedra)

– 1º Fórum Empresarial de Gestão – jantar debate 
com o prefeito de São Paulo, João Dória

– Transmissão de cargo para o vice-prefeito Eleuses 
Paiva para viagem de Edinho ao exterior

DESTAQUES / NOVEMBRO

- No período de 1º a 11 de novembro o prefeito em 
exercício foi dr. Eleuses Paiva. Promoveu reuniões 
com secretários municipais, encontros com vereado-
res e despachos de documentos.

– Limpeza dos viadutos das avenidas Murchid Homsi 
e Alberto Andaló

– Lançamento da campanha DestinAção Solidária 
2017/2018

- Inauguração da ampliação e reforma do Terminal 
de Passageiros e do estacionamento do Aeroporto de 
São José do Rio Preto com presença do governador 
Geraldo Alckmin

– Reunião para apresentação do Plano Municipal de 
Cultura

– Reunião do ODS - Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável

– Lançamento do programa “Apadrinhamento afetivo”

– Início da Campanha de Natal do Fundo Social de 
Solidariedade – “Presente de Coração para Coração”

- Anuncia veto ao projeto que cria Escola sem Partido

– Assinatura de convênios de repasse de recursos da 
União, por meio de emenda parlamentar, no valor de 
R$ 2 milhões para recapeamento asfáltico com repre-
sentantes da superintendência da Caixa

- Apresentação da decoração de Natal 2017

- Inauguração do Sebrae Aqui/Semdec/Acirp na re-
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GABINETE 
DO PREFEITO

gião Norte

DESTAQUES / DEZEMBRO

– Assinatura do decreto que instala o Conselho do 
Parque Tecnológico

- Prefeito é convidado especial do II Congresso de 
Gestão Municipal – 1º ano de mandato – Planeja-
mento, Perspectivas e Riscos, promovido pelo Insti-
tuto Paulista de Gestão Municipal, em São Paulo e 
fala sobre ODS

– Coletiva para anúncio do Mutirão de 187 mil exa-
mes de sangue

– 10º Encontro Estadual do Programa Município Ver-
deAzul, em São Paulo. Rio Preto é a 14ª do Estado.

– Reunião da rede municipal de ensino (diretores e 

coordenadores) para planejamento de 2018

– Apresentação do Aplicativo da Zona Azul para celu-
lar, tablet e outros

- Participa da Convenção Nacional Extraordinária do 
PMDB, em Brasília

– Apresentação da Bachiana Filarmônica Sesi-SP sob 
regência de João Carlos Martins na Praça Dom José 
Marcondes

– Prestação de Contas à imprensa, políticos e comu-
nidade em 20/12, às 15 horas no 9º andar da Prefei-
teura Municipal.
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Secretaria de 
Administração

 - Instituição de novas tabelas salariais, regula-
rizando situações funcionais que eram discutidas no 
Poder Judiciário e tidas como ilegais pelo Ministério 
Público, com a promulgação da Lei Complementar nº 
539/2017.
 
 - Início do ‘Diagnóstico da Saúde do Servidor 
Público’, com a realização de exames laboratoriais, 
que alcançaram a média de efetividade em 86,18% 
dos servidores atendidos.
 
 - Ampliação da disponibilidade de utilização 
do Cemitério São João Batista, com a construção de 
240 sepulturas verticais.
 

 - Levantamento e realização de Leilão Públi-
co 001/2017, com 26.647 itens, sendo 50 veículos e 
26.597 bens móveis inservíveis.
 
- Licitações Realizadas:
10 Concorrências Públicas;
11 Tomadas de Preços;
03 Pregões Presenciais;
561 Pregões Eletrônicos;
04 Chamadas Públicas; e,
1 Leilão.
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Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Criação do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário: 
Aprovado pela Câmara Municipal - Lei nº 12.812/2017 
de 06 de Setembro de 2017 - tem como objetivo am-
pliar a capacidade de gestão dos recursos da pasta, pos-
sibilitando ações em projetos de todos os programas e 
unidades atendidas: Mercado Municipal, Feiras Livres, 
Banco de Alimentos, Alimentação Escolar, Bom Prato, 
Hortas Municipais e Estufa, Produtores da Agricultura 
Familiar, Patrulha Agrícola, Cooperativas, eventos, pa-
lestras, cursos e demais ações programadas. O Fundo 
tem hoje R$ 165.000,00 em recursos, para investimen-
tos em projetos diversos.

Convênios/Subvenções com foco no apoio e incentivo 
à Agricultura Familiar e Cooperativas:
- Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Municipal - 
Convênio garantiu repasse de R$ 1.000.000,00 (Um mi-
lhão de reais) para a aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, diretamente dos Produtores da Agricultura 
Familiar, beneficiando 154 agricultores.  
- Programa de Aquisição de Alimentos - PAA CONAB - 
Convênio com repasse de R$ 688.000,00 (Seiscentos e 
oitenta e oito mil reais) para a aquisição de gêneros ali-
mentícios diversos diretamente dos produtores da agri-
cultura familiar, beneficiando 86 agricultores.

- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
– Convênio firmado pela Secretaria de Educação e co-
ordenado pela Agricultura, responsável pelas compras 
diretas dos produtores da agricultura familiar. São 131 
produtores cadastrados para atender ao programa. Va-
lor do convênio: R$  2.629.450,00. Bom Prato - Repasse 
de subvenção de R$ 120.000,00 ao projeto social Bom 
Prato, exigindo como contrapartida, a aquisição de gê-
neros alimentícios diversos, diretamente, dos 26 produ-
tores da agricultura familiar, cadastrados nesse progra-
ma, conforme a necessidade.

- Projeto Microbacias/Codasp
Recuperação de Estradas Rurais - OBRA 01 – Estrada 
Estância Sossego, ligando Estrada Talhado Km 4 à locali-
dade de Cooperativa Cooperiopreto. Extensão total de 

9km; OBRA 02 - Estrada SJR351, ligando Talhado à Es-
trada Boiadeira.

- 55ª Edição EXPO RIO PRETO 2017 com foco Agroem-
presarial: 
Com público de 40.000 pessoas; 05 dias de evento; 
1.012 animais expostos; 11 raças bovinas; 04 dias de 
julgamentos de raças, 974 animais julgados; 110 expo-
sitores de gado; 02 leilões; 56 empresas comerciais; 65 
apresentações de artistas locais; 322 artistas participan-
tes; 20 palestras/workshops; R$ 4,7 milhões em negó-
cios gerados; 2 toneladas de materiais recicláveis reco-
lhidos; 130 toneladas de esterco e bagacinho enviados 
a produtores para uso como esterco; 1.000 empregos 
diretos e indiretos; 50 estudantes universitários volun-
tários.
 
- Projetos de apoio ao Produtor Rural:
Fortalecimento do cooperativismo: Cessão de Terreno 
APAE Rural em Schmitt para a instalação de 10.000 m² 
de estufas para produção de gêneros alimentícios pela 
Cooperiopreto. Patrulha Agrícola: Apoio aos pequenos 
produtores rurais, com serviços de tratores e imple-
mentos para produtores em Rio Preto, Talhado e Sch-
mitt. Arrecadação até Nov/2017:  R$ 81.462,68.
 
- Projetos de Abastecimento:
Estufa Municipal/Projeto Horta Alimento - Estufa recu-
perada; produção de verduras usa método de hidro-
ponia; em 2017 produziu 4.010 unidades que foram 
entregues ao Banco Municipal de Alimentos. Banco 
Municipal de Alimentos: Aumento da capacidade de ar-
recadação com convênios e colheita urbana, bem como 
melhoria na infraestrutura: Atendidas em 2017, 21.542 
famílias e 1.045 instituições; distribuídas 54.110 cestas 
de legumes e 490.127 kg de alimentos;

- Mercado Municipal:
Força tarefa entre secretarias e Empresas Municipais 
para execução das obras de reforço na fundação e 
amarração no Mercado Municipal, que está sendo re-
vitalizado e reorganizado para que continue como refe-
rência no centro da cidade.
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Secretaria de 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações pautadas no Plano de Governo e na área da As-
sistência Social e no Diagnóstico Socioterritorial e Plano 
Municipal de Assistência Social 2014/2017.
- Implantação do Sistema Informatizado do SUAS Rio Preto 
– SISUAS: on line e em tempo real, as unidades públicas - 
(13) CRAS e (02) CREAS e Centro POP estão em processo 
de operacionalização do Sistema, facilitando o acompa-
nhamento pelos serviços, programas e projetos das Pro-
teções Sociais Básica e Especial (PSB e PSE), tendo como 
produtos relatórios em tempo real, construção de cenários 
para planejamento da política e propiciando a eficiência, 
eficácia e efetividade no atendimento ao munícipe.
 
- Ampliação de Políticas Integradas entre as Secretarias 
na oferta de serviços a população:
Segurança Alimentar: numa ação articulada e integrada 
com Secretaria de Agricultura e com o Fundo Social, reali-
zado estudo sobre o fornecimento do “auxilio nutricional” 
nos CRAS e “cestas de legumes” por entidades que rece-
biam doações do Banco Municipal de Alimentos e redistri-
buía as famílias, por meio de cadastramento das entidades 
pelo Fundo Social; cadastramento das famílias beneficia-
das nos CRAS pela SEMAS; pesquisa para alinhar as infor-
mações das ofertas desses benefícios, perfil das famílias 
que são beneficiárias, sobreposição de ações, demanda 
reprimida, entre outros; grupos de trabalho para estudo 
da pesquisa, elaboração de critérios com base no Cadúni-
co convergindo para único público como possível benefici-
ário; reuniões de análises e pactuações entre as secretarias 
envolvidas sobre proposta de padronização e critérios de 
concessão, assim como, a logística de distribuição atual e 
futura; e proposição de unificação de programas de distri-
buições de alimentos a ser desenvolvido pela Secretaria 
de Agricultura a captação e distribuição, e, a Secretaria de 
Assistência Social o atendimento, encaminhamento das 
famílias e acompanhamento da ação.

-Estudo e Elaboração de novo Desenho Territorial do Mu-
nicípio: 
Juntamente com Secretarias de Planejamento, Saúde e 
Educação na perspectiva de Macroáreas com integração 
de regiões administrativas existentes e criação, agregando 

regiões que estavam fora, para dentro do perímetro ur-
bano, em parceria com o IBGE para uso no Censo 2020. 
Conexão territorial importante e necessária para unifica-
ção de uma perspectiva Georreferenciada para todas as 
políticas e serviços públicos gerando integração de ações, 
economicidade de tempo e recursos.

- Reordenamento de Serviços para crianças e adolescen-
tes: 
Ação conjunta com a Secretaria de Educação para atendi-
mento a crianças e adolescentes em Contra Turno Escolar 
e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos vi-
sando garantir o atendimento deste público e otimizar a 
aplicação dos recursos públicos.
Educação Continuada de servidores:
- Capacitação
Número de Capacitações: 74
Número de Participações: 2.894
Carga Horária: 377,5 horas
 
- Qualificação e Ampliação do Trabalho com Pessoa em 
Situação de Rua:
- Cozinha Comunitária do Centro POP: inauguração e fun-
cionamento da Cozinha sediada no Centro POP – Av. Bady 
Bassit, nº 3697. Espaço público com oferta do jantar dia-
riamente para em média 620 pessoas em situação de rua, 
onde também passam por atendimento com técnicos de 
serviço social, psicologia e educadores sociais em atendi-
mentos grupais e ou individualizados.
Campanha “Não dê esmolas, dê oportunidades”: coloca-
ção de placas em cruzamentos ou vias de maior movimen-
to, distribuição de adesivos para veículos e folders a fim de 
sensibilizar a população para não dar esmolas, mas conhe-
cer os serviços ofertados a esta população pelo Município.

- Aplicação de Pesquisa junto a Pessoas em Situação de 
Rua. 
Atuação conjunta com a Diretoria Regional de Desenvolvi-
mento Social – DRADS, órgão do Estado e municípios a ela 
referenciados, na aplicação de pesquisa para conhecer o 
perfil desta população no Município de Rio Preto e região.
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Secretaria de 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Incremento da presença do governo nas redes so-
ciais, com resultados expressivos:
Facebook

Facebook.com/prefriopreto
3.055.712 visualizações nas postagens da página 
Prefeitura de Rio Preto

Facebook.com/prefeitoedinhoaraujo
3.953.664 visualizações nas postagens da página 
Edinho Araújo
 
Expo Rio Preto – www.exporiopreto2017.com.br
- Facebook: 500 mil pessoas atingidas (Local e Brasil)
- Site: 19 mil pessoas atingidas (Local e Brasil)
 
FIT Rio Preto – www.fitriopreto.com.br
- Facebook: 300 mil pessoas atingidas (Local e Brasil)
- Site: 5 mil pessoas atingidas (Local e Brasil)
 
Transmissão de eventos pelas redes sociais e em 
parceria com a TV Rio Preto:
 
- Abertura do FIT (Festival Internacional de Teatro) 
na Represa Municipal, transmitido ao vivo pelo face-
book + cobertura do evento

- Desfile Cívico de 7 de setembro – gravação em 
tempo real com exibição na TV + transmissão ao 
vivo no Facebook

- Transmissão ao vivo pela TV e redes sociais do 
Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto - 
“Vinícius Nucci Cucolicchio”.

- Transmissões ao vivo de trechos de eventos do 
gabinete do prefeito.

- Emissão diária de releases para a imprensa com 
resumo das atividades da Prefeitura; produção de 
vídeo com resumo dos principais acontecimentos 
diários para redes sociais e TV.
 
- Realização de campanhas de prestação de contas e 
educativas e interação com os veículos de comuni-
cação da cidade e região.
 
- A Rádio Educativa FM 106,7 lançou nova progra-
mação, com um jornalismo voltado à valorização 
da cidade e à prestação de serviços. Entre os novos 
programas, está o Café com Viola, criado para valori-
zar a tradição e a expressão caipiras.
 
- Além de ampliar a presença de órgãos da Prefeitu-
ra nas redes sociais, a Secretaria interage também 
com o cidadão por meio do “Fale Conosco”, enca-
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minhando as perguntas aos setores responsáveis e 
intermediando a resposta ao cidadão.  Solicitações, 
reclamações e sugestões dos munícipes recebidas 
por meio do Fale Conosco, no Portal Rio Preto, são 
enviadas para um responsável de cada secretaria e a 
resposta devolvida para Comunicação, que envia aos 
solicitantes.
- O Acesso à Informação também é disponibilizado 
também 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 prazo de resposta é de 20 dias, podendo 
ser prorrogado por mais 10 dias. 
 
- Diário Oficial: são disponibilizados também no Por-
tal os arquivos publicados no Diário Oficial impresso 
(Jornal DHoje).
 
 
Principais links disponíveis no portal:
 
Informações sobre a cidade, pontos históricos.
http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/conhecendoCida-
de?op=filtroFormConhecendoCidade&coEstruturaPai=12
 
Informações para Empresas
http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/empresa?op=filtroFor-
m&coEstruturaPai=4&coEstruturaPaiVertical=4
 
 
 

Servidor On Line
http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/funcionario?op=filtro-
Form&coEstruturaPai=3&coEstruturaPaiVertical=3
 
Moradores
http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/cidadao?op=filtroFor-
m&coEstruturaPai=1&coEstruturaPaiVertical=1
 
Portal de Compras
https://compras.empro.com.br/
 

Flickr
Onde disponibilizamos fotos oficias para a imprensa.
 https://www.flickr.com/photos/147102657@N03/
482,9 mil visualizações desde o começo do ano
 
 
Campanhas Utilidade Pública:

Ouvidoria da Educação (http://riopreto.demandanet.com/)

CEU Nova Esperança
http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_
Show?c=150363
 
Febre Amarela
(http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/noticias?op=viewFor-
m&coConteudo=169276)

Destinação Solidaria
(http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_
Show?c=152483)
 
Esporte - Programação
 (http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_
Show?c=31151)
 
FIT
(https://www.festivalriopreto.com.br/)
http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_Pre-
view?c=153305
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- Produziu diagnósticos e mapeamentos sobre as 
ações culturais na cidade;
- Realizou fóruns, festivais, editais, eventos;
- Promoveu ações de formação; e,
- Criou parcerias, apoiou diferentes iniciativas cultu-
rais.
 
Escuta: Fórum de Cultura de Rio Preto - 26 a 30 de 
Janeiro: 
- Encontros com classe artística para refletir sobre 
cultura, cidade, políticas culturais e produção de uma 
carta-proposta (entregue ao Prefeito), para revitali-
zação da cultura na cidade e, entre outras sugestões 
indicou a urgência da filiação do Município ao Siste-
ma Nacional de Cultura.
 
Festival Internacional de Teatro - FIT - 6 a 15 de Ju-
lho:
- 23 espetáculos internacionais e nacionais;
- 50 apresentações;
- 14 ações formativas em 14 locais diferentes;
- 20 grupos de teatro do Brasil e do mundo, com 117 
atores e encenadores;
- Espetáculos Internacionais: Portugal, Polônia, Co-
lômbia e África do Sul;
- Espetáculos Nacionais: Companhias de São Pau-
lo (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro 
(RJ), Natal (RN), Curitiba (PR), Mossoró (RN) e Campo 
Grande (MS);
- Espetáculos de Rio Preto: Crise de Gente (Cia. He-
catombe), Terra Abaixo, Rio Acima, Cia. Cênica e O 
Pequeno Príncipe – O Musical, do Grupo Lígia Aydar.
 
12º FEM – Festival Nacional de MPB “Vinícius Nucci 
Cucolicchio” - 22,23 e 24 de Outubro: 
- As 194 obras de música popular brasileira, repre-
sentando 18 Estados brasileiros foram avaliadas por: 
Luiz Antônio de Almeida, Paulo Calasans e Marco 
Bosco. Nos dias da Festival, outra comissão com os 
jurados Marcelo Mariano, Lenir Boldrin e Ferrugem, 

definiram os ganhadores.
O Festival foi apresentado em três etapas: Primeira 
FEM Rio Preto, com apresentação dos 12 participan-
tes da cidade, sendo quatro classificadas para o FEM 
Nacional. Show convidado: Os Mineiros. Segunda 
FEM Nacional, com 12 participantes de várias cida-
des do país e quatro músicas de Rio Preto já classifi-
cadas. Terceira, apresentação do show de João Bosco 
Acústico e entrega dos prêmios.
O vencedor do FEM foi Zeca Barreto, com a música 
“Rodopiou”.
O festival homenageou o maestro e arranjador Luiz 
Carlos Ribeiro, que recebeu o troféu das mãos do 
prefeito Edinho Araújo.
O design do troféu “Corpo Violão”, foi criado pela ar-
tista plástica Pi Zampieri que se inspirou nas ondas 
sonoras, na calçada de Copacabana, no corpo ‘vio-
lão’, entre outros elementos figurativos.
Pela primeira vez, o evento foi transmitido ao vivo 
pela TV Rio Preto canal 7 da NET, pela Rádio Educati-
va FM 106,7 e Facebook da Prefeitura.
 
Prêmio Nelson Seixas -2º Semestre de 2017: 
- O prêmio oferecido por meio de Editais, nesse ano, 
de Circulação, priorizou os espetáculos de teatro e 
dança, realização de shows musicais, exposições de 
artes plásticas e audiovisuais, saraus literários, ações 
públicas para o movimento Hip Hop e investimento 
prévio para as Escolas de Samba. Foram 38 projetos 
vencedores, que se apresentaram em 83 pontos da 
cidade, incluindo escolas, shopping center, praças, 
centros culturais e comunidades. Os projetos con-
templados integram uma intensa Agenda Cultural 
para o segundo semestre de 2017.
        
8 Núcleos Municipais de Artes e Cultura - 2 semes-
tres de 2017: 
- Com aulas de artes/cursos: artes plásticas, dança, 
música e teatro em três níveis básicos: iniciante, in-
termediário e avançado. Atendem  crianças, adoles-

Secretaria de 
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centes e adultos, nos períodos manhã, tarde e noite, 
conforme a demanda de cada local.
23 instrutores ministram aulas para 2552 alunos dis-
tribuídos nos oito núcleos: Casa de Cultura Dinorath 
do Valle, Núcleo de Artes e Cultura ‘Roberto Farath’; 
ECO Santo Antônio, Projeto Mundo Novo; Escolas 
‘Viva’ I e II; Projeto Santa Cecília; Projeto Aquário.
 
CALENDÁRIO PROVISÓRIO 2018
JANEIRO
Janeiro Brasileiro Comédia
 
FEVEREIRO
Carnaval
Núcleos de Artes e Cultura
 
MARÇO
Aniversário da Cidade
Editais Prêmio Nelson Seixas
Escuta - Conferência Municipal de Cultura
 

ABRIL
Bienal de Artes Plásticas (a confirmar)
 
JUNHO
Arraiá da Dinorath
 
JULHO
Festival Internacional de Teatro - FIT
 
SETEMBRO
Bienal do Livro (a confirmar)
 
OUTUBRO
FEM – Festival Nacional de MPB
 
NOVEMBRO
Consciência Negra
 
DEZEMBRO
Reveillon – Show da Virada (a confirmar)

Secretaria de 
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Centro de Gestão de Riscos e Vídeo Monitoramento: 
- Em parceria com a Guarda Municipal (GCM), o Cen-
tro de Monitoramento saiu do prédio da GCM e pas-
sou para a sede da DC. Também monitora as condi-
ções climáticas e atende chamadas de emergências 
fora do expediente administrativo. Os guardas foram 
capacitados pelo IPMet da UNESP de Bauru.

Plano Municipal de Prevenção e Combate a Incên-
dios/Queimadas -Decreto Municipal nº 17.777/17: 
- Elaborado com atribuições dos órgãos intersetoriais 
e colaboração de órgãos estaduais e representante 
da sociedade civil. Comitê gestor reuniu-se mensal-
mente para avaliar os resultados e aperfeiçoar as ini-
ciativas.

“Patrulha do Fogo”: 
- Viatura equipada com materiais para combate a 
princípios de incêndio, patrulhava a cidade, inclusive 
nos fins de semana. Combateu cerca de  120 focos de 
incêndios.

Inscrição no Programa das Nações Unidas “Cons-
truindo Cidades Resilientes”: 
- Rio Preto está inscrita no Programa “Minha cidade 
está se preparando”. “Cidade Resiliente” identifica a 
cidade que possui infraestrutura, legislação, organis-

mos de repostas a emergências adequados para neu-
tralizar, minimizar ou suportar grandes sinistros, ten-
do a capacidade de recuperação. Relatórios enviados 
a ONU, para certificação do município.

Seminário Regional DC “Construindo Cidades Resi-
lientes” em parceria com a Sociedade dos Engenhei-
ros no dia 24/10/17.

Programa “Bombeiro nas Escolas”: 
- Realizado nas escolas da rede, com palestras abor-
dando temas de cunho prevencionista, contido nas 
cartilhas que são distribuídas.

Atendimento a Ocorrências: 
- Como por exemplo: Combate a incêndio antigo IPA 
– 10/09; Combate a incêndio área urbana; Descarri-
lamento rua Gal. Glicério em 27/03/17; e, Queda de 
aeronave, Alto de Rio Preto em 09/10/17.

Mapeamentos de Riscos: 
- Atualização do Mapa de Risco com vistorias em 
pontos sensíveis do município - cumprimento ao ar-
tigo 8º “Atribuições do Município”, da Lei Federal nº 
16.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil.

Secretaria de 
DEFESA CIVIL
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Projeto Cidade Empreendedora:
- 6.000 pessoas atendidas em 2 Edições do Empreen-
de Rio Preto: Parceiros: ACIRP, SEBRAE, SENAI, SESI, 
SENAC, FATEC, ETEC, CRA);
 
- 300 empresários participaram da  Sala de Crédito: 
Parceria com Banco do Povo, Desenvolve SP e BNDES;
 
-  Ensino de Empreendedorismo nas Escolas Munici-
pais - Implantação do Sebrae Aqui. Parceiros: ACIRP, 
SEBRAE
 
Turismo:
- Elaboração do Plano Municipal de Turismo - Lei nº 
12.835/17 - PLAMTUR;
- Projeto Turístico Cultural Trem Caipira: Projeto de 
Revitalização da Estação Ferroviária de Rio Preto 
através do “Ministério do Turismo - APOIO A PROJE-
TOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA”;
- Revitalização da Estação Ferroviária de Engenheiro 
Schmitt:  Ocupações dos espaços para demais Proje-
to que compõem o “Projeto Turístico Cultural Trem 
Caipira”: Casa do Artesão, uma unidade da Came-
rata Jovem Beethoven,  Clube de Ferromodelismo e 
Museu (Memorial) Ferroviário na Estação Rio Preto. 
Museu (Memorial) Caipira na Estação de Engenheiro 
Schmitt;
- Criação/organização da Rota Turística “Águas, Cul-
tura e Negócios” com 19 municípios da região: Par-

ticipação no “Congresso da AMA” (Setembro) e “55ª  
EXPO RIO PRETO” (Outubro).  Atualização do Cadas-
tro no Mapa do Turismo Brasileiro junto ao Ministé-
rio do Turismo.
- Implantação do Posto de Certificação Internacional 
de Vacinação “Certificado Internacional de Vacinação 
e Profilaxia (CIVP)”: 
No Posto de Informações Turísticas no aeroporto. 
SEMDEC  e COMTUR. - Implantação do City Tour 
“Descubra Rio Preto” com viagens regulares;
- “Município de Interesse Turístico”: Processo está 
em análise junto à Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo;
- Trabalho técnico de Captação de Congressos Mé-
dicos confirmados: XIII Atualização e Especialização 
em Cirurgia Dermatológica, Tecnologias e Rejuvenes-
cimento – Maio de 2018; XVIII Congresso da Socieda-
de Caipira de Oftalmologia – Junho de 2018; e, XXVI 
Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão – 
Agosto de 2018.

BOLSÕES DE COMÉRCIO
- Decoração de Natal e Criação de novos bolsões de 
ambulantes e padronização dos procedimentos de 
emissão de alvará.
- Comércio Exterior: Aproximação de Câmaras de Co-
mércio Exterior; e, Parceira com diferentes segmen-
tos da economia de Rio Preto.

Secretaria de 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

NEGÓCIOS DE TURISMO
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

Acolhimento Institucional de Mulheres em Situa-
ção de Violência Doméstica com Risco de Morte: 
- O CRAM - Centro de Referência e Atendimento à 
Mulher e Família - fez, até outubro deste ano, 2.259 
atendimentos de mulheres vítimas de violência do-
méstica e 23 atendimentos a homens, autores de 
violência. Oferece orientação, acolhimento, acom-
panhamento social, psicológico e jurídico, e quando 
necessário, abrigamento para mulheres em situação 
de risco de morte. Após avaliação e boletim de ocor-
rência na DDM, a mulher tem seis meses para pedir 
a medida protetiva e fazer a representação criminal.
 
A Casa Abrigo Solidária Regional de Longa Perma-
nência abrigou, até outubro de 2017, 29 mulheres e 
seus respectivos filhos, totalizando 42 crianças, em 
risco iminente de morte. A casa é um local protegido 
e sigiloso que oferece moradia e atendimento inte-
gral. Dispõe de 05 vagas. O acolhimento é destina-
do 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 amplia-
do, conforme a situação de risco.
 
Centro de Referência e atendimento à Mulher e à 
Família - CRAM: 
- União dos departamentos, CRAM e CRAF, e renova-
ção dos termos de colaboração com nova entidade, 
diminuindo custos com as parcerias, totalizando R$ 
106.089,34, com melhoria no fluxo, desde o aten-
dimento na Delegacia da Mulher (DDM), no CRAM, 
até o acolhimento e o abrigamento, se necessário, na 
Casa Abrigo.

 
Inclusão de Pessoas com Deficiência através do Es-
porte, Emprego, Acessibilidade, Central de Interpre-
tação de Libras - CIL: Serviços prioriza os direitos e 
políticas para pessoas com deficiência, promove 
acessos a benefícios, programas e outros serviços 
socioassistenciais, até outubro de 2017, 4.427 aten-
dimentos e foram emitidas 530 carteirinhas de passe 
municipal;
- Realizou Fórum Regional da Pessoa com Deficiên-
cia, em setembro, parceria com o Conselho da Pes-
soa com Deficiência – CMPcD.

Emprego Apoiado inseriu no mercado de trabalho, 
até outubro, 66, PcDs.

Curso de Libras: para surdos, familiares e comuni-
dade em geral, moradores do município. Oferece 3 
módulos de 60 hs cada - Básico, Intermediário I e In-
termediário II;

Espaço SuperAção: dispõe de quadra esportiva e 
academia adaptada.
 
Participação no Projeto Redes: Simpósio Regional 
sobre a Violência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher; Promove a Intersetorialidade - Grupo  Gestor 
Intersetorial.
 
Serviços de Promoção da Igualdade Racial: Com ob-
jetivo de construir e consolidar uma Política Munici-
pal de Promoção da Igualdade, em ações para curto, 
médio e longo prazo, com palestras, debates nas es-
colas públicas, particulares e universidades;



35

Secretaria de 
EDUCAÇÃO

Democratização da Gestão - Gestão democratizada, 
minimizando a centralização das decisões. Criadas 
Câmaras de Estudos para a elaboração de diretrizes 
sobre o modelo pedagógico e administrativo, com a 
participação de representantes de todos os setores 
da rede. Os relatórios já estão prontos e as propostas 
começam a ser implementadas em 2018.

Merenda Escolar - Passamos de 135.273 refeições 
para 145.249 refeições servidas por dia, incluindo 
café da manhã, lanches intermediários, almoço e 
jantar. Nos 200 dias letivos do ano a entrega atinge 
a marca expressiva de 30.347.075 refeições por ano, 
contra 27.054.600 refeições do primeiro semestre.

 
Articulação com Secretarias, outras instituições in-
clusive não governamentais - Fortalecido e ativo em 
diversos projetos, conselhos, grupos de atuação e 
cursos, ofertados aos gestores e professores da rede 
municipal de ensino.

Ampliação número de vagas nas escolas - São 128 
unidades escolares em sua rede . No início do ano 
letivo, eram atendidos 33.108 alunos e, hoje, são 
38.702 alunos matriculados. O atendimento na Edu-
cação Infantil, idade de 0 a 3 anos (creche), foi am-
pliado, havendo aumento de 2.057 crianças matricu-
ladas.

Implantação das parcerias com Organizações da So-
ciedade Civil (OSCs) respeitando o marco regulatório 
da Lei Federal nº 13.019/2014 - Frente a necessidade 
de readequação nos processos de parcerias, a equipe 
de profissionais da Secretaria propiciou encontros de 
orientações para os parceiros, sobre o novo sistema 
de gestão, com planos de trabalho, metas e avalia-
ções, acompanhados, na vigência das parcerias, por 
um gestor.

- Estabelecimento de 24 parcerias, sendo 17 de con-
traturno e 07 de creche.
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EMCOP - EMPRESA  MUNICIPAL 
DE CONSTRUÇÕES POPULARES

Obras Entregues e em Andamento:

Residencial Alto das Andorinhas - 32 apartamentos 
de 50,19m²
Recursos: Programa FNHIS – CAIXA – Governo Federal
Investimento: R$ 2.473.840,21
Entrega: 27/1/2017
Pessoas beneficiadas: 156

Parque Residencial da Solidariedade
1.300 casas, em terrenos de 200m2 e área construída 
de 46,16m2
Recursos: CAIXA – Governo Federal
Investimento: R$ 1.482.000
Entrega: 24/3/2017
Pessoas beneficiadas: 5 mil
 
Residencial Vida Nova Dignidade (em andamento)
Assinatura dos 10 módulos do empreendimento
1.536 casas em terrenos de 200 m² e área construída 
de 45,47 m²
Recursos: PMCMV – Faixa 2 – CAIXA – Governo Fe-
deral
Pessoas beneficiadas: 6.200
Início das obras: abril/2017
Término: 18 meses

Projetos Sociais
Projeto de Desenvolvimento Sócioterritorial PDST - 
Parque Lealdade e Amizade
Espaço Viver Bem: 2.508 famílias beneficiadas
Recursos: PMCMV – CAIXA – Governo Federal
Investimento: R$ 2.592.018
Pessoas beneficiadas: 10.000
Inauguração: 6/4/2017

Atividades: oficina de brinquedos, funcional kids, 
futebol, skate, arte circense, balé, violão, percussão, 
grafite, hip hop, teatro, dança mix, muay thai, capoei-
ra, axé, zumba, forró, dança de salão, pilates de solo, 
horta suspensa, arborização, oficina de reutilização 
de materiais recicláveis, ginástica para terceira idade, 
baile mensal; cursos profissionalizantes de manicure 
e pedicure, corte e costura, informática, auxiliar de 
cozinha, jardinagem e porteiro

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - 
Parque  Nova Esperança
Recursos: PMCMV – CAIXA – Governo Federal
Investimento: R$ 1.400.000
Pessoas beneficiadas: 10.000
Início das atividades: 3/7/2017

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - 
Parque  Solidariedade
Recursos: PMCMV - CAIXA – Governo Federal
Investimento: R$ 1.482.000
Pessoas beneficiadas: 5.000
Início das atividades: previsto para março/2018.

Atualização do cadastro habitacional
Acima de  1.600 famílias – para manter sempre atu-
alizada a demanda do atual Déficit Habitacional do 
Município
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EMPRO - EMPRESA MUNICIPAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ORACLE: A Empro regularizou todas as pendências 
de licenciamento Oracle de seus sistemas, adquirin-
do licenciamento do Banco de Dados, em condições 
especiais diretamente junto ao fornecedor, de modo 
contínuo e na modalidade de uso ilimitado (ULA - 
UNLIMITED LICENSE AGREEMENT). Essa regulariza-
ção trouxe mais agilidade e segurança aos sistemas 
utilizados pelo município.

Segurança – Solução Antivírus Corporativo: Aquisi-
ção de 3.000 (três mil) licenças de solução de prote-
ção antivírus corporativo para utilização nos equipa-
mentos das unidades municipais.

Redução Custo Material de Rede e Infraestrutura: 
Nos processos licitatórios ocorridos em 2017 a Em-
pro conseguiu resultados bastante satisfatórios na 
redução dos preços do material de rede lógica e in-
fraestrutura utilizados, resultando diretamente na 
redução dos preços repassados ao município, sem 
perda da qualidade técnica.

Links de Internet Aumento da Capacidade de Banda 
Larga: Em processo licitatório a Empro conseguiu au-
mentar a capacidade do seu primeiro link de internet 
em 500% (quinhentos por cento), ou seja, aumen-
tou sua capacidade de banda larga de 100Mbps para 
500Mbps, mantendo praticamente, o mesmo custo 
mensal do contrato anterior.

Já no que se refere ao segundo link de internet, hou-
ve aumento da capacidade em 700%, ou seja, au-
mentou sua capacidade de banda larga de 70Mbps 
também para 500Mbps, com redução do custo em 
3,05% em relação ao contrato anterior.

Prontuário Eletrônico - Saúde: Desenvolvimentp e 
entrega à Secretaria de Saúde do ‘Prontuário Eletrô-
nico de Especialidades (PEP)’.

Treinados e habilitados 98% dos médicos, de acordo 
com a diretriz e acompanhamento da Diretoria de Es-
pecialidades da Saúde.

EMURB na INFOVIA: Interligação da Empresa Mu-
nicipal de Urbanismo – EMURB  à Infovia Rio Preto, 
através da instalação de 1,3 Km de fibra óptica.

Mais de 17 mil atendimentos: De 1º/01 a 31/10 fo-
ram atendidas e finalizadas 17.799 Solicitações de 
Serviços (SS’s) da administração municipal direta e 
indireta, atingindo a média de 1.779 atendimentos 
mês ou, 81 atendimentos por dia útil.
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EMURB - EMPRESA MUNICIPAL 
DE URBANISMO

Desenvolvimento do novo Sistema Digital de co-
brança da Área Azul por Aplicativo via Smartfone:

- Tarifa mais justa com o fracionamento de horas; 
pagamento, renovação e regularização do ticket pelo 
celular, via cartão de crédito, com mais mobilidade, 
pois o sistema irá permitir relatórios gerenciais que 
poderão servir de subsídios para análise de áreas crí-
ticas; valorização dos funcionários, com a moderniza-
ção e treinamento.

Confecção e Assinatura do novo edital para Revita-
lização da Pedra:

- Primeira parceria público-privada, junto à Associa-
ção dos Lojistas de Veículos Automotores do Interior 
do São Paulo, irá revitalizar a Feira de Automóvel 
(antiga Pedra) - previsto o investimento com obras e 
posterior pagamento mensal de permissão de uso;  
Investimento previsto é de R$ 150 mil e a expectativa 
é gerar 50 empregos diretos e aproximadamente 200 
indiretos.

Ações no Terminal Rodoviário e Urbano

- Reforma nos banheiros e colocação de suporte para 
fraldário no terminal rodoviário, terminal urbano e 
banheiros públicos nas Praças Rui Barbosa e Cívica;

- Troca da iluminação nas plataformas do Terminal no 
1º andar, área dos boxes de venda de passagens, lan-
chonetes e lojas;

- Ocupação de novos ramos de atividades em box va-
zios, abertura para novos permissionários, diversifi-
cando os ramos de atividade;

- Denúncia Apropriação Indébita por parte de empre-
sas que não realizavam pagamento de tarifas de em-

barque, inquérito aberto na  Polícia Civil;

- Combate a marginalidade nos terminais urbano e 
rodoviária com a equipe de segurança após a saída 
do plantão presencial da Polícia Militar e GCM;

- Combate ostensivo ao comércio ambulante no Ter-
minal Urbano, parceria com a equipe de fiscalização 
do comércio ambulante.

Suporte e apoio a Projetos e Eventos:

- Festival Internacional de Teatro – FIT;
- Aniversário da Cidade;
- Exposição Agropecuária;
- Faxinão na cidade;
- Mutirão da Limpeza no Quadrilátero Central;
- Reforma no Mercado Municipal;
- Suporte nas ações do Trem Caipira;
- Apoio nas adequações da Estação Ferroviária de Rio 
Preto e de Engenheiro Schmitt;
- Apoio a Eventos na Swift: FNDE em Ação com a par-
ticipação do Ministro da Educação, Evento do Fundo 
Social do Estado, TRT, Fórum Mundial da Água, entre 
outros.

Eficiência administrativa e estratégica em contratos:

- Gestores em cada equipamento público nos con-
tratos assinados com Secretarias de: Agricultura (Re-
cinto de Exposição e Mercado Municipal); Desenvol-
vimento Econômico (Shopping Azul, Shopping HB e 
Quadrilátero Central); Educação (Parques Ecológicos 
Zonas Sul e Norte, Swift e Eco Santo Antonio); e, Ser-
viços Gerais (Praças e Parques).
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Manutenção nos equipamentos: 
- Cidade das Crianças; Complexo Esportivo Dr. Wilson 
Romano Calil (Natalone); Centro Esportivo Integrado 
Dr. Aloysio Nunes Ferreira (Pinheirinho); Centro Es-
portivo Integrado do Eldorado; Centro Esportivo En-
genheiro Schmitt; Centro Esportivo Integrado Fuad 
Hawilla – Jardim Antunes; Centro Esportivo Caic; 
Centro Esportivo Duas Vendas; Praça Esportiva Esto-
ril; Centro Esportivo Cristo Rei; Praça Esportiva Vila 
Toninho; Praça Esportiva Jardim do Bosque; Centro 
Esportivo Jambolão; Centro Esportivo do Cecap; Pra-
ça Esportiva Benedito Ambrósio (Sete Quadras); Cen-
tro Esportivo Maria Lúcia; campos de futebol do Es-
toril; Praça Esportiva Cidade Jardim; Praça Esportiva 
Vila Maceno; Praça Esportiva São Francisco.

Convênios:
- Centro de Artes e Esportes Unificados – CÉU Nova 
Esperança: Regularização na prestação de contas, li-
citação, compra e pagamento de materiais e mobiliá-
rios faltantes; Centro de Iniciação ao Esporte – CIE Le-
aldade de Amizade: regularização da falta de recurso 
na dotação e da prestação de contas dos pagamentos 
feitos, entre outros; Praça de Esportes no Distrito de 
Schmitt: regularização da prestação de contas, obra 
em andamento e convênio prorrogado; Recuperação 
da Pista de Atletismo e Reforma do Complexo Polies-
portivo Eldorado; Realização do 1º Campeonato de 
Esporte Escolar do Município de São José Rio Preto.

Auxílio-Atleta e Realizações:
- Redução de gastos com o programa; Pagamento por 
hora-aula efetivamente ministrada; valor da hora-au-
la padronizada a todos os professores;

- Professores com CREF, quando exigido; turmas com 
no mínimo 20 alunos; Monitoramento permanente 
do programa;  Publicação no Portal de Transparência 

das planilhas com os nomes, Modalidades, locais e 
horários de atividades e valor de pagamento; reuni-
ões mensais para assuntos do programa.

- Atendimento: a 17.600 munícipes, em 116 espaços 
públicos e privados em parceria. Rio Preto sagrou-se 
campeã dos 61° Jogos Regionais do Interior, em An-
dradina; campeã dos 21° Jogos Regionais do Idoso, 
em Votuporanga.

Eventos de Esporte e Lazer:
- Copa São Paulo de Futebol de Júnior;  Passeio Coli-
cistítico em comemoração ao aniversário de Rio Pre-
to; Miss 3ª Idade; Gincana da Melhor Idade; Dia do 
Desafio;

- Copa TV TEM de Futsal; Festival de Natação no Na-
talone; Festival de Natação no Eldorado;  

- Maratoninha; Campeonato de Boxe; Campeonato 
de Futsal; Campeonato de Futebol Amador;

- Festival de Judô com a presença de Raphaela Silva, 
campeã olímpica; Festival de Tênis de Campo com 
o atleta Fernando Meligeni; Festival de Vôlei com a 
atleta Fofão.

Secretaria de 
 ESPORTE E LAZER
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Secretaria meio, desempenha ou implanta ações e 
assuntos relacionados ao Tesouro Municipal.

- Com o advento da Lei nº 13.019 – a Secretaria da 
Fazenda regulamentou as atividades do 3º Setor na 
cidade e a forma de atuação dessas entidades junto 
à Prefeitura Municipal, passou a adotar novas formas 
de fiscalização da aplicação do dinheiro público, com 
o Setor de Convênios da SEMFAZ, realizando Semi-
nário para esclarecer e diminuir as dúvidas com rela-
ção as parcerias, com o fornecimento de um manual 
completo sobre as exigências legais;

- Adequação da Lei Municipal do ISSQN – Imposto so-
bre Serviços de Qualquer Natureza - à Lei Federal nº 
157/2016, que altera, a partir de janeiro/2018, a exe-
cução da cobrança no município do Imposto Sobre 
Serviços - ISS -, uma das grandes fontes de arrecada-
ção do Tesouro Municipal;

- Implantação a partir de 15/10/2017, do Decreto de 

Reparcelamento de Dívidas para atender a munícipes 
que tiveram parcelamentos anteriores rompidos com 
alongamento do prazo para pagamentos, o que era 
vedado até então – e de alongamento do prazo para 
parcelamentos de dívidas existentes na Dívida Ativa 
do Município. O reparcelamento vigora até o dia 15 
de dezembro de 2017;

- Contato com os maiores devedores do município vi-
sando a esclarecer sobre os benefícios da adesão ao 
parcelamento ou ao reparcelamento;

- Controle do nível do Tesouro Municipal com paga-
mentos dentro do prazo, e encerrando o exercício 
sem atrasos com fornecedores, prestadores de servi-
ços e com todos os salários em ordem;

- Mantendo todas as exigências de aplicações de re-
cursos na Educação e na Saúde dentro dos limites e 
com os níveis de endividamento abaixo da capacida-
de permitida.

 

Secretaria de 
 FAZENDA
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- Campanha do Agasalho “Mais Coração, Menos 
Frio” - 04 de Maio a 31 de Julho/17 – Coleta e do-
ações diversas (Peças de Roupas Agasalhos): 52.766 
unidades;

- Entrega de Óculos “Olhar Solidário”: de 28 de Agos-
to a 15 de Dezembro: 700 óculos entregues

- Curso de Corte, Costura e Modelagem: Realizado 
em 2 períodos: de Fevereiro a Julho e de Agosto a 
Dezembro, ambos com 6 turmas.

- Curso de Forno e Fogão: Em parceria com a APAS 
e ADRA, realizado de 22 de Maio a 21 de Junho, às 
terças e quintas para 30 pessoas.

- Curso de Rotisserie: Em parceria com a APAS e 
ADRA, realizado de 13 a 30 de Novembro, de segun-
da a quinta-feira (32 horas/aula) para 40 pessoas.

- Campanha de Natal “Presente de Coração Para Co-
ração”: Realizada de Setembro a 15 de Dezembro, a 
Campanha contemplou 4.230 crianças, de 15 escolas 
municipais. As sacolas de presentes contendo 1 brin-
quedo novo, 1 livro e 1 caixa de chocolate foi doada 
por “padrinhos” da rede pública e empresas priva-
das.

- Recadastramento de Associações: Em parceria com 
Secretarias de Agricultura e Assistência Social foram 
recadastradas 101 instituições que são atendidas 
pelo Banco de Alimentos, com a finalidade de organi-
zar e padronizar o atendimento.

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE
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- Restabelecido o entendimento entre o Executivo e 
o Legislativo, com atendimentos agendados a todos 
os vereadores;

- Reorganização do Fórum das Associações de Mora-
dores de Bairros, com oito reuniões temáticas e pre-
sença de mais de 80 representantes das entidades, 
que apresentaram suas reivindicações diretamente 
ao prefeito e aos secretários;

- Encaminhamento e respostas de 325 requerimen-
tos, 4.382 indicações, portanto, 4.707 documentos 
oriundos da Câmara Municipal.

Secretaria de 
GOVERNO
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Secretaria de 
HABITAÇÃO

Trabalhos de regularização fundiária, em tantos lote-
amentos quantos forem possíveis, partindo do prin-
cipio de que o morador adquiriu as áreas de boa-fé;

Revisão das diretrizes para regularização fundiá-
ria, considerando a nova Lei Federal de Regulariza-
ção Fundiária 13.465/2017 que entrou em vigor em 
11.07.2017.

Auto de Demarcação Urbanística realizado em 10 
loteamentos que estão em diferentes etapas: Bela 
Vista Mirassolândia, Santa Apolônia, Suíça, São Pedro 
Vila Azul, São Miguel Arcanjo I, São Miguel Arcanjo 
II, Santa Luzia e Cavalari II. Abrangendo aproximada-
mente 1.600 lotes;

Outra etapa do processo de regularização fundiária 
é a vistoria para conferência de Projeto de Lotea-
mentos em fase de regularização: Vista Alegre I,II e 
III; Bela Vista Lagoa;  San Luiz II, Vitória, Bela Vista 
Mirassolândia, São João Olímpia, Morada do Sol, Vila 
Velha, Santa Apolônia, Santa Luzia, Pazzotti Vicinal, 
Beira Rio, Santa Inês Navarrete, São Jorge Chácaras. 
Foram vistoriados cerca de 2.000 lotes;

Realizada topografia e levantamento de campo para 
a demarcação urbanística de 04 loteamentos: São Pe-
dro II, São José Operário, Alvorada II e Cavalari II;

Vistoria para conferência de projeto de loteamentos 
já regularizados, considerando as solicitações pro-
tocoladas por munícipes dos loteamentos: Nossa 
Senhora Aparecida, Todos os Santos, Santo Antonio 

da BR, Marisa Cristina, Senedu, Santa Edwirges I e II. 
Oferecido assistência aos ocupantes pós-regulariza-
ção para 953 núcleos familiares;

Acompanhamento da situação urbanística e jurídi-
ca dos loteamentos regularizados; Cadastramento 
e orientação para obtenção de títulos: Chácaras São 
Jorge, Morada do Sol, Vitória, Vila Velha, Recanto São 
Lucas, Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista Miras-
solândia.  800 famílias atendidas na Secretaria.

Impedir novas favelas: Monitoramento feito por fis-
cais de postura, em áreas de risco de invasões e ocu-
pações, irregulares e precárias. Cerca de 250 pontos 
mapeados e considerados de risco e com notifica-
ções para as ocupações irregulares.  Cadastramento 
de campo com apoio das Secretarias de Assistência 
Social e Saúde e Guarda Civil Municipal, com nume-
ração das unidades e identificação dos ocupantes da 
Comunidades Vila Itália e Brejo Alegre para acompa-
nhamento e perfil social das famílias, para inclusão 
em políticas públicas de assistência.

Busca de recursos junto aos Governos Estadual e 
Federal: Para programas habitacionais que contem-
plem outras faixas de renda para o “Minha Casa Mi-
nha Vida”; Parceria com a EMCOP: Acompanhamen-
to na entrega e pós ocupação do Parque Residencial 
da Solidariedade; De beneficiários e das obras do  
Residencial Vida Nova Dignidade; e, Entrega dos 32 
apartamentos no Bairro Alto das Andorinhas.
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Secretaria de 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Plantio Global: Nos canteiros centrais das avenidas 
Sílvio Dela Roveri e Sebastião Tavares, Jardim Yolan-
da;

Hora do Planeta: Dia 25/3, desligando as luzes por 
uma hora em apoio a ações de sustentabilidade. Lo-
cal: Lago 2 da Represa Municipal;

Semana do Meio Ambiente: Em junho, com pales-
tras, oficinas, plantios de mudas, visitas ambientais e 
rodas de conversa. Plantio de 105 mudas de árvores 
no lago 3 da Represa;

Muda que a Cidade Muda 5ª e 6ª etapas: Parceria 
entre poder público e o projeto “Muda que a cidade 
muda”, para plantio de 2.400 mudas de árvores. Mais 
de 150 voluntários. Em setembro, plantadas 500 ár-
vores nas ruas Voluntários de São Paulo e Ondina. Em 
outubro, 450 mudas na rua Antônio de Godoy. Sema-
na da Árvore – Plantio de 1.400 mudas em lugares 
diversos: 100 às margens do córrego Lagoa pelo Pro-
jeto Plantando Águas; 300 mudas, em 8 escolas mu-
nicipais (Professora Regina Mallouk, Álvaro Angeloni, 
Ilda Barbosa, Antônio de Souza, Cyrino Vaz de Lima, 
Carmem Nelita Anselmo Vetorazzo, Osmair Donizete 
Guareschi e Rodrigues Ferreira); 1.000 mudas no Par-
que Walter Spotti, 74 mil m².

XV Pré-Fórum Mundial da Água/Diálogo Interba-
cias: De 16 a 18/10, reunindo 400 pessoas; posse da 
Comissão dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável da ONU (25 do poder público e 25 da sociedade  
civil) para desenvolver os 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da ONU. Maior fórum am-
biental de 2017.

Outros projetos: Cidade limpa: primeira fase - 167 
bairros atendidos; na segunda, 148;  Defesa Floresta: 
mobilização popular em defesa de floresta do antigo 
IPA, contestando a venda das áreas; 

Comitê de Bacia: maior representatividade no Comi-
tê de Bacia dos Rios Turvo e Grande com a posse do 
prefeito Edinho Araújo na presidência; Verde Azul: 
Rio Preto é destaque no Estado no Programa “Mu-
nicípio Verde Azul”, subindo 22 posições no ranking, 
passando para 14° lugar; 

Sigor: monitoramento da gestão dos resíduos des-
de a geração do material até sua destinação final; 
Ecofalante: apoio ao projeto Ecofalante de Cinema 
Ambiental, com exibição  de 53 filmes sobre ques-
tões socioambientais;  Zoológico: amplas reformas; 
Viveiro: atendimento a estudantes e Apae, palestras 
educativas;

Represa:  melhorias na acessibilidade e reforma do 
Anfiteatro Nelson Castro; Parque Rio Preto:reformas, 
rega noturna, construção de banheiro e instalação de 
base da Guarda Civil Municipal.
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Secretaria de 
OBRAS

OBRAS PÚBLICAS:
- Conclusão das Obras Antienchentes (Córrego Borá);

- Recuperação total das vias do Residencial Palestra 
por meio de acordo judicial entre loteador e empresa 
pavimentadora, com intermediação da Prefeitura;

- Recape de 77 km de vias públicas;

- Recapeamento de 31,10 km de corredores de ôni-
bus, dos quais 15 km foram realizados na gestão de 
2017;

- Execução das obras de arte e de interceptor de es-
goto da Rua João Mesquita – correção de projeto 
para viabilizar pilar de diavuto;

- Obtenção de Recurso Financeiro para obras de re-
capeamento para o distrito de Talhado e da Av. José 
Munia: R$ 245.850,00 + R$ 1.482.100,00 +295.300,00 
= R$ 2.023.250,00  (74.000 m², quase 9 km);

- Mapeamento preventivo das condições das princi-
pais vias do município para receberem recapeamen-

to em 2.018 e 2.019, total de aproximadamente 260 
km;

- Mapeamento preventivo dos locais com problemas 
potenciais de drenagem e erosão para serem elabo-
rados projetos de correção a partir de 2.018 e 2.019, 
com aproximadamente 10 km;

- Estudos de melhorias e ampliação da malha viária 
urbana com melhor fluidez do trânsito.

OBRAS PRIVADAS:
- Expedição de Alvarás – 2.974 - Até  novembro de 
2017

- Expedição de Habite-se – 1.341- Até  novembro de 
2017

- Expedição de licença de construção - 86 - Até no-
vembro de 2017 

- Quantidade  de fiscalizações efetuadas – 9.760- 
Até Outubro /2017
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- Mais de 6,2 mil atendimentos de reclamações no 
órgão;

- Mais de 1 mil audiências entre consumidores e for-
necedores;

- 503 audiências resolvidas com acordos entre con-
sumidores e fornecedores;

- Menos de 30% de audiências sem resolução;

- Mutirões de intermediação e resolução de recla-
mações;

- Palestras e visitas à vários segmentos para promo-
ver ações de educação para o consumo;

- Atendimentos abertos ao público: ações no Termi-
nal Central de Ônibus Urbanos e recebeu, em maio a 
Unidade Móvel da Fundação Procon-SP;

- Implantação, em abril, do Departamento de Pesqui-
sas - estatística de preços do varejo aos consumido-
res - sob orientação da própria Fundação Procon-SP;

- Campanhas de alertas aos consumidores: prazos 
máximos de atendimento em convênios médicos e 
compras na Black Friday.

PROCON RIO PRETO 
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Secretaria de 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

 
Implantação do Parque Tecnológico: Efetivo funcio-
namento da sede administrativa. O  Centro Incuba-
dor de Empresas e Centro Empresarial estarão fun-
cionando em fases posteriores. 

- Problemas de ordem técnica de construção tam-
bém foram identificados no Centro Incubador de Em-
presas e Centro Empresarial, pelo corpo técnico da 
Secretaria de Obras, que foram sanados no decorrer 
do ano.

- Houve a atualização da legislação do Parque - Lei 
Complementar nº 54817 - que institui o CONPARTEC 
e cria mecanismos para o funcionamento do empre-
endimento. Posse dos membros do Conselho do Par-
que Tecnológico.

- Celebrada elaboração de convênio com a EMPRO 
- Empresa Municipal de Processamento de Dados - 
cujo objetivo principal é a gestão administrativa do 
Parque Tecnológico.

- Em andamento a execução de obra, objetivando a 
adequação do prédio que irá abrigar as empresas de 
tecnologia - projetos coworking, de forma que as ins-
talações atendam plenamente às necessidades em-
presariais e que no início de 2018, o Parque Tecnoló-
gico de Rio Preto entre em funcionamento.

Elaboração do Plano Diretor: Legislação Federal es-
tabelece que a revisão do Plano Diretor seja feita a 
cada 10 anos. Essa revisão deveria ter sido elaborada 
em 2016. Como isso não ocorreu o processo teve iní-
cio em 2017, com a participação da sociedade civil, 
sendo 30 membros do poder público e 30 da socieda-
de civil. Em setembro foram realizadas 22 palestras 

Temáticas envolvendo os principais pilares que irão 
compor o Plano Diretor, conforme segue:

- Desenvolvimento da Gestão Pública

- Desenvolvimento Cultural

- Desenvolvimento Econômico   

- Desenvolvimento Humano & Social

- Desenvolvimento Ambiental - Saneamento

- Desenvolvimento Ambiental - Município Verde & 
Azul, Resíduos

- Desenvolvimento Territorial - Planejamento Urbano

- Desenvolvimento Territorial - Cidade Digital

- Desenvolvimento Territorial – Mobilidade

- Desenvolvimento Territorial - Energia Renovável

Geoprocessamento - Um dos grandes desafios atu-
ais da Administração Pública é fazer com que ocor-
ra uma conexão entre todos os entes/secretarias do 
Governo, para que se possa intersetorializar e inte-
grar as ações e informações. Com esse propósito, foi 
formado o Setor de Geoprocessamento, o Grupo de 
trabalho que tem inicialmente a participação das  Se-
cretarias da Saúde, Assistência Social, Educação, Es-
portes e SeMAE. Dentro desse projeto intersetorial, 
trabalhou-se a criação e implantação das macroáreas 
em comum entre as secretarias envolvidas.
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- A Procuradoria do Município em cumprimento ao 
seu papel institucional vem prestando apoio às Se-
cretarias de Habitação, Assistência Social, Educação, 
Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com De-
ficiência 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 di-
versas pessoas, inclusive com formação de pequena 
favela na Vila Itália e Brejo Alegre.

 

- A Procuradoria integra o grupo intersetorial com-
posto por representantes das Secretarias acima men-
cionadas para a prestação de auxílio nas questões 
jurídicas e elaboração do levantamento do perfil só-
cio-econômico (vulnerabilidade econômica), com a 
finalidade de resolver a questão social que envolve a 
formação de favela no Município.

 

- 8º Lugar no 8º Prêmio de Boas Práticas de Gestão 
Previdenciária, concedido pela Associação Nacional 
de Entidades de Previdência de Estados e Municípios 
– ANEPREM;

- Ampliação da Transparência, Criação da Ouvidoria 
e Rede Social;

- Revisão do Plano de Amortização do Déficit Técni-
co Atuarial /Novos Aportes:  Projetos de Lei Comple-
mentar, aprovou Lei Complementar nº 531/2017 e 
Lei Complementar 545/2017, que autorizaram o Mu-
nicípio a transferir imóveis de sua propriedade para 
a RioPretoPrev, no valor total de R$ 34.239.556,16 
e um crédito, no importe de R$ 155.709.275,24, to-
talizando R$ 189.948.831,40. Tal quantia assegura o 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 

RIOPRETOPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO

pagamento das alíquotas suplementares dos anos de 
2017, 2018 e 2019 e de parte de 2020.

- Criação da Carteira de Filiação do Aposentado e Re-
alização da 2ª Semana do Servidor Aposentado;

 
- Participação no Congresso Estadual da APEPREM: 
Apresentando o painel “A atuação de uma equipe 
transdisciplinar junto a servidores em afastamento 
por auxílio-doença em um RPPS” com reconhecimen-
to dos trabalhos;

- Elaboração de Projeto de Lei Complementar de Mo-
dernização das Normas Previdenciárias Municipais.
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Secretaria de 
SAÚDE

 
Mutirão de consultas e exames de especialidades: 
De abril a outubro: 50.351 procedimentos ofertados 
e 43.833 realizados no Ambulatório de Especialida-
des (ARE), Centro de Atendimento Especializado na 
Saúde da Mulher (CAESM) e Hospital Dia.

Centro Médico de Especialidades: Área de 1.500m², 
no Plaza Avenida Shopping: 40 consultórios médicos, 
consultas em 28 especialidades. Capacidade: 40 mil 
consultas/mês. Sistema 100% informatizado - o pa-
ciente sai da consulta com exame e retorno agenda-
dos

Campanhas e ações:

Dengue: redução de 97%; Zika: redução de 94,5%; 
Chikungunya: 13 casos em 2017 (até outubro); Imó-
veis visitados: acima de 222 mil, para eliminação de 
criadouros; Campanhas: “Rio Preto contra o Aedes 
aegypti”; “Todos juntos Contra o Aedes”; “Cidade 
Limpa”; “Soldadinho contra o Aedes;” ações de mo-
bilização em igrejas; capacitação de corretores de 
imóveis para vistorias nos imóveis fechados. 

Programa Saúde da Família - PSF: Ampliação: de 17 
para 23 Unidades de Saúde; aumento de 40 para 58 
equipes.

Ações: Ônibus da Saúde, para atendimento a lotea-
mentos não-regularizados (fez 6,5 mil atendimentos); 
capacitação de 140 profissionais para atendimento 
familiar; curso para cuidadores de idosos (mais de 
500 cuidadores).
Laboratório Municipal de Patologia Clínica: Em fase 
de licitação.

Aumento de 20 mil exames/mês de patologia clínica. 
Hoje: 118 mil exames/mês por prestadores de servi-
ço. Após instalação do laboratório: 140 mil exames/
mês

 
Criação da Diretoria do Bem-Estar Animal: Realiza-
ções: 250 chamados de ouvidoria; 13 retiradas de 
animais domésticos e 7 de animais de grande por-
te por maus-tratos; 123 castrações de emergência; 
prevenção do câncer de mama em fêmeas; combate 
aos maus-tratos, cartilhas educativas, folhetos e pa-
lestras em escolas.
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Secretaria de 
SERVIÇOS GERAIS

 
Limpeza e Conservação de Vias, Áreas e Bens Públi-
cos

- Atendidos 59.790 pontos de tapa buracos. Estas 
ações demandaram a utilização de 6.334,05 Tonela-
das de massa PMF;

 - Reformadas (terraplenagem) 244 vias sem pavi-
mentação asfáltica: Estância Jockey Club, Jardim Vale 
do Sol, Jardim Aroeira II, Estância Santa Luzia, Estân-
cia Bela Vista I, II e III, Jardim Marajó, Estância Santa 
Edwiges, Estância Nossa Senhora de Aparecida, Es-
tância Cavalari, Estância Suíça, Estância Santa Clara, 
Estância São Luis, Estância Todos os Santos, Estância 
São Pedro I e II, Estância São Miguel Arcanjo I e II, Es-
tância Unitra, Estância São João, Estância Santa Ma-
ria, Estrada Boiadeira, Estância Vista Alegre, Estância 
Navarrete, Estância Santa Catarina, Estância São Felí-
cio, Estância Gramado, Estância Brejo Alegre, Estân-
cia Santa Maria, Estância Alvorada, Estância Vitória, 
Estância Parque dos Pássaros, Estância Primavera 
III, Estância Ivone, Estrada da Ponte Grande, Estân-
cia Morada Campestre, Estrada da Vila Azul, Estân-
cia Pica Pau, Estrada do SetSul, Estância São Manoel, 
Estância Galileia, Estância Nossa Senhora de Fátima, 
Estância Veneza;

- 1.763 bocas de lobo limpas ou reformadas no perí-
odo: Ao mês, são cerca de 250 limpezas de boca de 
lobo, 150 trocas de tampas, e utiliza aproximados 30 
metros de tubos de galerias na manutenção do siste-
ma de escoamento de águas pluviais. Estima-se que 
Rio Preto tenha 12.000 bocas de lobos. A limpeza e 
manutenção destas, assim como das sarjetas, sarje-
tões e guias, utiliza em parte dos reparos os tubos de 
fabricação própria, produzidos na Fábrica de Artefa-
tos do município; 

 

- 779 ações de reparo/reforma de sarjeta, sarjetão e 
guias foram concluídas: aproximadamente 25 repa-
ros/reformas de sarjetão e 150 reparos/reformas de 
sarjeta e guia por mês;

- De janeiro a novembro, a equipe de fiscalização de 
posturas identificou e notificou 10.598 ocorrências. 
Apuradas, estas ocorrências resultaram em 2.808 au-
tos de infração;

- Atendidas 637 Ordens de Serviço para limpeza de 
áreas verdes, canteiros centrais, áreas públicas e áre-
as particulares (decorrentes de infração).  762 ações 
para a limpeza de praças e 16 revitalizações foram re-
alizadas: 30 praças diferentes por mês, muitas delas, 
a limpeza é realizada mais e uma vez. 1.859 podas e/
ou erradicações de árvores foram efetuadas (manu-
tenção arbórea). Mensalmente, cerca de 350 árvores 
são podadas e 80 árvores erradicadas;

- 204 ações concluídas para a limpeza dos 15 pontos 
de apoio: São 72.593 m³ de resíduos retirados, com-
preendendo 34.530 m³ de galhos e 38.063 m³ de en-
tulhos.  41 ações destinadas à construção e/ou ma-
nutenção foram concluídas nas pontes: da Estância 
Ponte Grande, do Córrego São Pedro, do Orquidário, 
Estância Ivone, do Córrego da Lagoa e Estância São 
Miguel Arcanjo.

Reciclagem/Recuperação de Inservíveis:

- Objetos produzidos/reformados com parte de ma-
terial recebido pela Carpintaria: 06 bancos de praças, 
61 lixeiras, 2.000 estacas para apoio de árvores, 5 
carrocerias para caminhões da frota municipal, 350 
cavaletes de trânsito, 03 bancadas de madeira.
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Aquisição de Maquinários para atender demandas:

- 03 motos roçadeiras, 03 capinadeiras manuais, 02 
capinadeiras mecânicas lateral, 16 roçadeiras costal 
lateral, 05 sopradores de folhas, 02 motos podas.

Projetos, Construções e/ou Inaugurações:       

- 01 Praça construída no período de janeiro/outubro 
de 2017, pelo “Projeto Viva a Praça”, inaugurada em 
outubro: Praça “Dirceu Resende” - Rua General Glicé-
rio (viaduto Governador Mário Covas à Av. Brigadeiro 
Faria Lima); 04 projetos em execução para Bolsões de 
Estacionamento: Av. Abelardo Menezes (em frente a 
UNIP), Av. Benedito Rodrigues Lisboa, Av. Antônio 
Antunes Junior, Rua Delegado Pinto de Toledo (Praça 

Secretaria de 
SERVIÇOS GERAIS

 

Moysés Miguel Haddad);- Projeto em parceria com 
ACOSAMA (Jardim São Marco) para reestruturação 
de área com fins educacionais, ambientais e de la-
zer: em construção 01 pista de caminhada com 630m 
de percurso; 02 ciclovias/ciclofaixas com um total de 
635m de percurso; 01 pista externa de caminhada: 
1230m de percurso.

 
Doação de Triturador de Galhos:

- 01 triturador e compactador de galhos que ficará à 
disposição dos pontos de apoio, locais adequados a 
receber entulhos e resíduos vegetais (restos de po-
das) doado ao Município, em setembro.

- Apoio à organização do Feirão do Emprego Usina 
Guarani: 1.500 vagas;

- Empresa Tenda Atacadista - 200 Vagas disponibili-
zadas.

- Cursos – ETEC - Realização de cursos de qualificação 
profissional em parceria com a ETEC (8 cursos – 180 
trabalhadores atendidos);

- Comissão Municipal de Emprego - conhecimento do 
mercado de trabalho, orientar a execução local das 
políticas e programas da pasta;

- Balcão de Empregos – PoupaTempo - Nova unidade 
de atendimento e em andamento estudos para im-
plantação também no Ganha Tempo, na Região Nor-
te de Rio Preto;

- Chamamento Público para atender ao Programa de 
Geração de Renda e Sustentabilidade.

 

Secretaria de 
 TRABALHO E DO EMPREGO
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Secretaria de 
TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

Mobilidade Urbana - Avaliação

Corredor de ônibus: altura do pavimento acima do 
nível da calçada; calçadas com inclinação acima do 
determinado pela lei de acessibilidade; acessibilida-
de da avenida para a calçada fora dos padrões da NBR 
9050; pontos de ônibus sem lugar para o cadeirante.

Complexo de Viadutos da Zona Norte: Sem acessibili-
dade em todas as vias que entram e saem dos viadu-
tos e retornos; Acompanhamento dos fechamentos 
na obra do canal antienchente na av. Bady Bassit.

Transporte Coletivo

Instalação de 4 climatizadores no terminal urbano; 
aplicativo (APP Linhas Rio Preto) para o usuário loca-
lizar linhas e horários; trabalhos de recuperação dos 
413 pontos de ônibus cobertos; novos locais aten-
didos pelo transporte coletivo - Solidariedade, Set 
Park, Set Sul, Rios d’Itália e Zoonoses.

Ações planejadas: Estudos para reforma dos cinco 
mini terminais urbanos; para instalação de wi-fi e ar-
-condicionado nos ônibus.

Serviço de Tapa-Buraco
Início: 7/2/2017     Término: 6/2/2018
Recurso: Municipal
Investimento: R$ 7.825.000
Sinalização Vertical e Horizontal
165.590 m2 de pintura horizontal
Sinalização vertical: 2.861 placas instaladas

Implantação do Centro Integrado de Monitoramen-
to (CIM):

Recebe imagens em tempo real durante 24 horas; dá 
suporte à integração com a Polícia Civil e Polícia Mi-
litar e agiliza ações da Guarda Civil, SAMU, Trânsito e 
Transporte e Defesa Civil.
Origem dos recursos: municipal.
Investimentos: R$ 20.000.
Táxi, Mototáxi, Transporte Escolar

433 emissões de alvarás de mototaxistas; 277 emis-
sões de alvarás de transporte escolar; 558 autoriza-
ções para auxiliares de taxistas; 490 participantes do 
Curso de Capacitação para Mototaxistas.

Cartões de Idosos e Canesp (pessoas com necessida-
des especiais)

8.500 emissões de cartão para idosos; 950 emissões 
de cartão CANESP.

Educação de Trânsito

Atividade educativa para 3.855 crianças; palestras 
em empresas para 525 colaboradores; Teatrânsito - 
público de 1.500 pessoas.

Inspetoria Fiscal de Posturas

840 veículos notificados por abandono; 23 recolhi-
dos por abandono; 3.255 veículos vistoriados em 
bloqueios; 482 vans escolares vistoriadas; 6.090 fis-
calizações de ônibus no terminal urbano; 177 notifi-
cações de infrações de mototaxistas, transportado-
res escolares e taxistas.
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- A logística de policiamento da GCM  foi modificada, 
ampliando sua atuação no município, trabalhando 
com efetivo de forma setorizada para maior seguran-
ça à população rio-pretense;

- Campanhas de conscientização no trânsito e pre-
venção de acidentes, uso do celular ao volante e nas 
escolas, sobre os riscos das linhas com cerol;

- A frota foi ampliada com 11 viaturas/carro e 8 via-
turas/moto, ampliando o policiamento nas ruas da 
cidade.

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL

 
- Vários veículos furtados foram recuperados. Prisões 
por tráfico de drogas, furtos e roubos foram expressi-
vas, entre outras ocorrências de repressão ao crime. 

- Nova Base da GCM no Parque do Rio Preto entrou 
em atividade, cuidando da segurança dos frequenta-
dores;

- Parte do efetivo, que ficava em postos fixos, foi dire-
cionado para as ruas, auxiliando mais no trânsito, no 
patrulhando das escolas, praças e ruas. 
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- Obras de ampliação da ETE – Estação de Tratamen-
to de Esgoto:

- Será construído mais um modulo, constituído por 
um decantador, um aerador e um reator anaeróbio. 
Atualmente, a ETE opera em três módulos com capa-
cidade para atender 450 mil pessoas. Com a constru-
ção 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 li-
tros por segundo.  Com a ampliação vai passar para 
1.340 litros por segundo.

A empresa responsável pela obra é a Construtora Ele-
vação Ltda. O valor do contrato é R$ 28 milhões e o 
prazo para a entrega das obras é de 18 meses - abril 
de 2019.

Rede de interceptores:

- Sendo investidos R$ 35 milhões em novos emissá-
rios e interceptores de esgoto nas margens dos cór-
regos Macacos, São Pedro, Anta, Piedade (obras na 
avenida Ernani Pires Domingues), Felicidade e rio 
Preto (obras na avenida Philadelpho Gouvea Netto). 
São cerca de 40 quilômetros de interceptores em 
todas essas obras, beneficiando uma população de 
aproximadamente 150 mil pessoas. Ampliação do in-
terceptor na avenida Juscelino Kubitschek, com 3 km 
de novas tubulações. O valor dessa obra é de R$ 650 
mil.

Cinco novos poços no Aquífero Bauru:

- Início de operação de cinco novos poços do Aquí-
fero Bauru, abastecendo o sistema Eldorado. Mais 

1,4 milhão de litros por dia para o Sistema, num in-
vestimento de R$ 1,2 milhão. O abastecimento de 
água em toda a cidade, 24 horas por dia, tem sido 
garantido com ações diretas de recuperação de po-
ços, substituição de bombeamentos e intensa caça a 
vazamentos.

Manutenção nos poços do Guarani:

- Manutenção em cinco poços do Aquífero Guarani 
- manutenções eletromecânicas corretivas e preven-
tivas em cinco dos oito poços do Guarani. Restabele-
cimento captação do poço profundo Santo Antônio, 
num investimento de R$ 427.354,00. No poço Borá, 
foi feita a substituição da bomba de eixo pela bomba 
submersa, no valor de 269.353,00, resultando numa 
maior eficiência energética, com uma economia de 
R$ 40 mil/mês. As novas ações estão resultado num 
aumento de produção de 10,2 milhões de litros de 
água por dia.

Redução da inadimplência e perdas:

- Na área comercial, foi desenvolvido um trabalho 
sério e persistente para a redução da inadimplência 
e redução de perdas comerciais, com cortes e caça 
fraudes. Retorno de cerca de 5% de diminuição da 
inadimplência, mensalmente, proporcionando um 
acréscimo de R$ 700 mil por mês aos cofres da au-
tarquia.

 

SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO
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SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO

Revisão de contratos:

- Na área administrativa-financeira foram revistos, 
renegociados e ajustados todos os contratos em vi-
gência, com uma redução nos 10 primeiros meses de 
aproximadamente, 14% nas despesas correntes. Essa 
iniciativa proporcionou uma economia de R$ 11,5 
milhões para o Semae.

 
Melhorias no atendimento:

 - 626.172 serviços prestados aos usuários do Semae. 
363.776 atendimentos receptivos (Poupatempo, Ga-
nha tempo, Call Center e redes viruais como e-mail, 
facebook, twitter e whatsapp) e 109.883 atendimen-
tos ativos (ligações realizadas pelo Call Center). Em 
comparação com o ano anterior, houve um aumento 

de 134% nas frentes ativas de atendimento e 29% 
nos postos receptivos.

 
- Atendimento comunitário implantado em julho 
deste ano: visitados 14.533 imóveis com propostas 
de negociações e parcelamentos de débitos, infor-
mações sobre pendências cadastrais e demais ser-
viços;

- Call Center fez 74.489 ligações para usuários infor-
mando sobre a existência de débitos.
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Subprefeitura de
 ENGENHEIRO SCHMITT 

- Organização da 20ª edição Corrida de São Silvestre, 
prevista para 31/12: Serão 5 km de percurso pelas 
ruas de Schmitt. Parceria com empresários;

- Iluminação da praça do bairro Fraternidade ofere-
cendo mais segurança às famílias;

- Base Integrada de Segurança 24h, próximo à Igreja 
Matriz, será implantada e utilizada pela Guarda Ci-
vil Municipal e Polícia Militar, para policiamento de 
ruas, praças, escolas e prédios públicos.

- Reforma do Terminal Rodoviário e Piscina Pública 
em parceria com secretarias;

- Limpeza e abertura da vicinal ‘Perci Gandini’ benefi-
ciando o acesso de toda população;

- Concessão de uso área da APAE Rural para instala-
ção de horta com estufas em parceria com a Cooper 
Rio Preto, com apoio da Secretaria Municipal de Agri-
cultura.

Subprefeitura de
 TALHADO

- Iluminação na entrada do Distrito, colocação de 
transformador para o funcionamento dos 12 postes 
instalados;

- Patrulha agrícola em apoio aos produtores rurais;

- Trabalho de tapa buracos e pintura de solo por to-
das as ruas do Distrito, feito duas vezes neste ano;

- Recuperação das máquinas pesadas e demais veícu-
los da frota do distrito;

- Limpeza e roçada da vicinal Alcides Augusto de Ávila 
(9 km) e recuperação de ruas, avenidas e estradas de 
mais de 15 condomínios.

 

- Revitalização da praça São Sebastião com plantio de 
mais de 1800m de grama, pintura das calçadas, pin-
turas de bancos, doação de lixeira ecológica;

- Reforma e informatização do prédio da Subprefeitu-
ra feita com parceria privada;

- Organização do Ponto de Apoio: limpeza – classifi-
cação dos resíduos – instalação de contêineres para 
coleta de resíduos contaminados  e resíduos de ma-
deira;

- Manutenção da Estrada Municipal que liga Rio Pre-
to a Onda Verde; instalação de rede de tubos e mate-
rial da Usina de Reciclagem.
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