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Em cumprimento ao Parágrafo 6º do 
Artigo 64- A da  Emenda a Lei 
Orgânica do Município nº 39 

De 05/11/2008  



Disciplina Orçamentária Fiscal 
- aplicar bem os recursos / fazer mais com menos 

Planejamento Estratégico  
- gestão responsável 

Preservação do Meio Ambiente  
- não há futuro sem área verde 

Cidadania 
- resgatar a autoestima e a confiança 

Eixos de Sustentabilidade 
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• Saúde 

• Urbanismo e Meio Ambiente 

• Água e Esgoto 

• Obras e Serviços Gerais 

• Habitação 

• Trânsito e Transporte 

• Segurança 

• Economia e Desenvolvimento 

• Agricultura 

• Assistência Social 

• Educação 

• Cultura 

• Esportes 
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Saúde 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 

 
• Manutenção das ações de promoção e prevenção, tratamento e reabilitação 

nas 27 Unidades Básicas de Saúde e no Polo de Academia da Saúde; 

• Ampliação de  14 equipes Estratégia Saúde da Família (ESF); 

• Ampliação de  3 equipes Estratégia Saúde Bucal (ESB); 

• Credenciamento da segunda Equipe de Consultório na Rua modalidade 2 ; 

• Credenciamento de 2 Núcleos de Apoio a Saúde da Família modalidade I 

(NASF); 

• Intensificação do programa “Saúde no Bairro”; 

• Realização do Curso para familiares “Cuidadores de Idosos”; 

• Adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE); 

 

Secretaria de Saúde 
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Saúde 

DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
• Implantação da especialidade de Pediatria na UPA Tangará.  

• Implantação da Especialidade de Ortopedia nas UPAs Tangará e Jaguaré. 

• Implantação de novos protocolos assistenciais possibilitando o aumento do 

período de observação, tratamento e  resolução dos casos atendidos. 

• Ampliação dos exames diagnóstico (Patologia Clínica e exames de imagem-

RX), com melhora no tempo resposta de resultados de exames;  

• Contratações de profissionais médicos para reposição e ampliação de 

escalas nas UPAs e SAMU 192. 

• Implantação do Programa de Continuidade no cuidado do paciente agudo, 

(Integração com as Unidades de Atenção Básica para garantia de 

atendimento e continuidade de tratamento). 

 

Secretaria de Saúde 
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Saúde 

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
• Instituída a Diretoria do Bem Estar Animal através da Lei Complementar 537 

de 03/05/2017;  

• Publicação da Lei 12.728 de 08 de Junho de 2017 criando a campanha “Rio 
Preto contra o Aedes aegypti” propiciando aumento da capacidade de 
trabalho com visitação em horários alternativos aos sábados;  

• Realização do projeto “Cidade Limpa” com cobertura de aproximadamente 
80% da área urbana da Cidade e retirada de 500 toneladas de materiais 
inservíveis em parceria com a TV Tem, Secretaria de Serviços Gerais e Meio 
Ambiente. 

• Realização de cursos EAD (Educação à Distância): Dengue para professores 
(178 participantes); Leishmaniose para profissionais de saúde 

• Incremento da equipe técnica do Centro de Controle de Zoonoses com a 
contratação de 03 veterinários e 03 auxiliares de veterinária 

• Realização do Inquérito Sorológico canino para identificação da 
Leishmaniose em parceria com as universidades (Medicina Veterinária – 
UNIRP, UNORP e UNILAGO); 

 

Secretaria de Saúde 
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Saúde 

• Implantação do Centro de emissão do Certificado Internacional 
de Vacinação ou Profilaxia - CIVP (média de 600 certificados/mês) em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

• Redução dos casos de Arboviroses: Dengue redução em 96,33% (de 16.293 
em 2016 para 597 em 2017) e Zika  redução em 87% (de 308 em 2016 para 
38 casos em 2017) 

• Intensificação das ações de controle do vetor Aedes aegypti e aplicação de 
58.800 doses de vacina contra febre amarela diante da identificação da 
circulação viral e notificações de epizootias em primatas não humanos; 

• Retomados os plantões noturnos e aos finais de semana de fiscalização da 
Vigilância Sanitária 

• Retomado o Projeto de Vigilância de Acidentes de Trabalho no Trânsito 
através das visitas domiciliares para os acidentados; 

• Implementação dos programas de vigilância em saúde do trabalhador, em 
parceria com os Sindicatos da Construção Civil e dos Postos de 
Combustíveis;  

• Elaboração do EAD em Vigilância em Saúde para os 102 municípios da área 
de abrangência do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; 

 

Secretaria de Saúde 
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Saúde 

Banco de Leite Humano: unidade itinerante: Implantação da unidade móvel 

de coleta de leite humano em 09 de abril de 2017 que visou ampliar a 

divulgação do serviço  e ampliar vinculação de doadoras no serviço, em 01 

ano de funcionamento conseguiu atingir 87% das prescrições médicas das 

UTIs Neo Natais, o que auxilia na redução da mortalidade infantil. O serviço 

recebeu dois prêmios estaduais em 2017 com maior número de doadoras e 

maior volume de leite coletado, e foi classificado pela Rede Global de Banco 

de Leite Humano na Categoria A.   

 

• Inauguração do Centro de Atendimento Especializado na Saúde do Idoso no 

dia 06 de abril de 2017.   

 

• Inauguração dos setores de ecocardiograma (10/05/2017) e endoscopia, 

com ampliação de oferta no Complexo Pró Saúde.  

 

 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Secretaria de Saúde 
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Saúde 

MUTIRÃO DE CONSULTAS E EXAMES: Realizado 50.351 procedimentos 

(consultas e exames) entre abril e outubro em forma de mutirão para redução 

da demanda reprimida.  

 

 
Abril 1.092

Maio 4.102

Junho 3.996

Julho 5.309

Agosto 5.131

Setembro 4.049

Outubro 4.425

TOTAL 28.104

OFERTA ARE

EXAMES  OFERTADOS TOTAL 

DENSITOMETRIA 1.205

DOPPLER 1.527

ECOCARDIOGRAMA 3.409

ECG COM LAUDO 362

ELETROENCEFALOGRAMA 143

ENDOSCOPIA 1.965

ERGOMETRIA 500

ESPIROMETRIA 766

HOLTER 101

MAMOGRAFIA 525

PEQUENA CIRURGIA 983

RAIO X 2.748

ULTRASSOM 8.001

RETOSIGMOIDOSCOPIA 12

TOTAL 22.247

Secretaria de Saúde 



• Plantio Global – A proposta do Plantio global foi realizar um trabalho conjunto com a 
sociedade civil. Esta mobilização aconteceu no dia 19 de março e envolveu diversas cidades 
ao redor do mundo. 

• Hora do Planeta – A Hora do Planeta foi realizada no dia 25 de março pela prefeitura por meio 
da Secretaria do Meio ambiente.  

• Semana do Meio Ambiente – A semana Integrada do Meio Ambiente foi realizada em junho e 
mobilizou centenas de pessoas durante todos os dias em uma extensa programação.  

• Arborização Urbana - Um passo importante, no que diz respeito à Arborização do município foi 
a parceria entre o poder público e o “Instituto Mudar”, responsável pelo plantio de 2.400 mudas 
desde que se uniram na tarefa de deixar a cidade mais verde.  

• Semana da Árvore – Nesse ano a prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria do Meio 
Ambiente, preparou uma programação especial na semana da árvore e entrada da primavera. 
Uma série de parcerias público-privadas viabilizou as atividades 

• XV Diálogo Interbacias/ Pré-Fórum Mundial da Água - Rio Preto sediou nos dias 16, 17 e 18 
de Outubro, um dos encontros mais importantes sobre a Água no Brasil, que reuniu cerca de 
400 pessoas. O evento foi dividido em Encontro Regional da Região Sudeste - “Gestão 
participativa e Social da Água”. 

• Posse da Comissão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU - Também na 
noite de abertura do Pré-fórum Mundial da água, foram empossados os 50 representantes da 
Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, sendo 25 do poder 
público e 25 da sociedade civil.  Membros que terão até 2030, a desafiadora tarefa de 
desenvolver os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
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Urbanismo e Meio Ambiente 
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 



• Cidade limpa: Logo nos primeiros meses do ano, a prefeitura de Rio Preto por meio da 
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo realizaram mais uma edição do Projeto Cidade 
Limpa em parceria com a TV TEM. Na primeira fase do projeto 167 bairros foram atendidos 
e na segunda 148 

• Defesa Floresta: Uma outra ação importante foi a mobilização que uniu representantes da 
sociedade civil e do poder público em defesa de uma área de floresta do antigo IPA. O 
encontro histórico discutiu alternativas depois que o governo estadual fez chamamento 
público para vender 32 áreas de floresta em todo o estado de São Paulo. 

• Comitê de Bacia: Ainda no primeiro semestre deste ano Rio Preto passou a ter maior 
representatividade no Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande com a posse 
do prefeito Edinho Araújo na presidência do Comitê.  

• Município Verde Azul: Rio preto é destaque no estado no Programa Município Verde Azul. 
A cidade subiu 18 posições no ranking, passando da 30° posição para a 14°. 

• Ecofalante: Consciente a tudo o que é de interesse público, a prefeitura por meio da 
Secretaria do Meio Ambiente, foi apoiadora do Projeto Ecofalante de Cinema Ambiental em 
Rio Preto. Nada menos que 14.500 pessoas aproveitaram as sessões gratuitas de filmes na 
cidade e cerca de 14 mil participaram dos debates, bate-papos e formação de professores.  

• Divisão do  Zoológico:  Nas unidades gerenciadas pela Secretaria do Meio Ambiente, 
houve um grande salto qualitativo tanto no espaço físico, quanto nas atividades diárias. 

• Divisão do Viveiro também realizou atendimento a estudantes de escolas municipais e da 
Apae. Os técnicos ministraram palestras educativas não só no Viveiro, mas em instituições 
de ensino do município. 
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Urbanismo e Meio Ambiente  
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 



• Divisão do Parque Represa -  o destaque ficou por conta das melhorias na acessibilidade. 

Foram instalados corrimãos, guarda-corpos e foram reformadas as passarelas dos lagos 1, 

2 e 3. O Anfiteatro, um dos palcos do FIT, também ficou de cara nova depois de reforma. 

• Divisão do  Parque Rio Preto. O local teve as passarelas reformadas e passou a ter rega 

noturna para revitalizar as plantas. Houve a reestruturação do sanitário que atende a 

população das 6 da manhã às 10 da noite. Instalação de bebedouro para os usuários do 

parque. Instalação de uma base da Guarda Civil Municipal trouxe mais segurança aos 

moradores; Reestruturação da sinalização do parque; manutenção diária como parte da 

rotina envolvendo jardinagem e arborização. 

• Departamento de Gerenciamento de Resíduos :Teve como atribuições principais no ano 

de 2017, a gestão de 03 contratos no que se refere a serviços de limpeza pública. Contamos 

também com a parceria da Cooperativa de Coleta Seletiva, Beneficiamento e transformação 

de Materiais Recicláveis – COOPERLAGOS, que recebeu os materiais recicláveis 

coletados. O total coletado foi de 439 toneladas e 560 quilos. Desta pesagem, 14 toneladas 

e 520 quilos foram de materiais recicláveis. 

• Departamento De Qualidade Ambiental -  Gerenciamento do SIGOR no município - 

Sigor: Um outro passo importante, que inclusive ajudou na pontuação de Rio Preto no 

Programa Município Verde Azul, foi a melhoria do SIGOR – O Sistema Estadual de 

Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos.  
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Urbanismo e Meio Ambiente  
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
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Água e Esgoto 

Obras de ampliação da ETE 

O SeMAE deu inicio às obras de ampliação da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto. 

Será construído mais um modulo, 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 600mil 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. A empresa responsável pela obra é a 

Construtora Elevação Ltda. O valor do contrato é R$ 28 milhões e o prazo para a 

entrega das obras é de 18 meses (abril de 2019). 

 

Cinco novos poços no Aquífero Bauru 

Início de operação de cinco novos poços do Aquífero Bauru, abastecendo o sistema 

Eldorado. Mais 1,4 milhão de litros por dia para o Sistema, num investimento 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 poços, substituição de bombeamentos e intensa 

caça a vazamentos.  

 

 

SEMAE 
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Água e Esgoto 

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. Já obtivemos 

um retorno de cerca de 5% de diminuição da inadimplência mensalmente. Essa ação 

tem proporcionado um acréscimo de R$ 700 mil por mês aos cofres da autarquia. 

   

Revisão de contratos  

Na área administrativa-financeira, foram revistos, renegociados e ajustados todos os 

contratos em vigência, com uma redução nos dez primeiros meses de aproximadamente 

14% nas despesas correntes. Essa iniciativa proporcionou uma economia de R$ 11,5 

milhões para o Semae.  

 

Rede de interceptores 

Foi feito um investimento de R$ 35 milhões em novos emissários e interceptores de 

esgoto nas margens dos córregos Macacos, São Pedro, Anta, Piedade, Felicidade e rio 

Preto. São cerca de 40km de interceptores em todas essas obras, beneficiando uma 

população de aproximadamente 150 mil pessoas. Vale ressaltar a ampliação do 

interceptor na avenida Juscelino Kubitschek, com 3 km de novas tubulações. O valor 

dessa obra é de R$ 650 mil.  

 

 

 

SEMAE 



 

 

16  16  

Água e Esgoto 

Manutenção nos poços do Guarani 

Manutenção em cinco poços do Aquífero Guarani. Foram realizadas manutenções 

eletromecânicas corretivas e preventivas em cinco dos oito poços do Guarani. Foi feito o 

restabelecimento 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 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.  

 

Geoprocessamento 

A gestão do Semae conta com uma grande ferramenta que é o Geoprocessamento, 

onde se integram todas as demandas, ações e resultados. Graças a ela está sendo 

possível prever situações, montar cenários e direcionar os recursos de maneira mais 

eficiente e eficaz. 

Desta forma, estão em andamento novos estudos de melhorias para substituição das 

redes de esgoto e água mais antigas com pouco tempo de vida útil. Esses estudos 

também estão sendo feitos em áreas onde o crescimento populacional foi maior do que 

a expectativa e que precisa ser adequado para o atendimento contínuo e de qualidade. 

 

 

 

 

SEMAE 



• Conclusão das obras antienchentes do córrego Borá, minimizando os efeitos das 

enchentes nas Avenidas Juscelino K de Oliveira e Bady Bassitt; 

• Conclusão das obras de contrapartida realizadas pelo SEMAE do convênio de 

pavimentação do Distrito Industrial Dr Carlos Arnaldo e Silva, dando plena 

funcionalidade ao objeto contratado com o Ministério das Cidades; 

• Continuidade das obras de Mobilidade: 09 Corredores, Viaduto João Mesquita, 

Construção do Novo Terminal; 

• Recape de diversas ruas e avenidas do município pelo programa VIA SP através do 

Desenvolve SP no valor de R$ 10.000.000,00; 

• Firmou convênios com Ministério das Cidades através da Caixa Econômica Federal 

para: 

• Recape em vias do município no valor total de R$ 2.628.046,54, terão início em 2018; 

• Ampliação do CRAS João Paulo II: R$ 505.050,00; 

• Modernização do Banco de Alimentos: R$ 449.000,00; 

• Aquisição de Patrulha Mecanizada: R$ 492.500,00; 

• Reforma do Terminal Ferroviário: R$ 1.378.790,00 
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Obras e Serviços Gerais 
Secretaria de Obras 



1. TAPA BURACO – USINA DE ASFALTO 

 

• Nº de ações de correção no pavimento asfáltico: 49.249 buracos 

• Nº de ações em recape: 1.385,63 m2 

• Nº de ações em reparos pontuais: 21.595,91 m2      

 

2. MANUTENÇÃO DE VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TERRAPLANAGEM) 

  

• Nº de ações de manutenção em vias sem pavimentação asfáltica: aproximadamente 
244, realizadas nos seguintes locais: Estância Jockey Club, Jardim Vale do Sol, Jardim 
Aroeira II, Estância Santa Luzia, Estância Bela Vista I, II e III, Jardim Marajó, Estância 
Santa Edwiges, Estância Nossa Senhora de Aparecida, Estância 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, Estância Unitra, Estância São João, 
Estância Santa Maria, Estrada Boiadeira, Estância Vista Alegre, Estância Navarrete, 
Estância Santa Catarina, Estância São Felício, Estância Gramado, Estância Brejo 
Alegre, Estância Santa Maria, Estância Alvorada, Estância Vitória, Estância Parque dos 
Pássaros, Estância Primavera III, Estância Ivone, Estrada da Ponte Grande, Estância 
Morada Campestre, Estrada da Vila Azul, Estância Pica Pau, Estrada do SetSul, 
Estância São Manoel, Estância Galileia, Estância Nossa Senhora de Fátima, Estância 
Veneza. 
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Obras e Serviços Gerais 
Secretaria de Serviços Gerais 



3. CARPINTARIA 

 

• Pontes e Mata-Burros: Construção da ponte da Estância Ivone, reparo e reforma das 

pontes da Estância São Miguel Arcanjo I e II, Estância Ponte Grande, Córrego São 

Pedro. Serviços de manutenção em mata-burro das estradas de São Lucas e Vila Azul. 

• Praças: Reposição de travessas de madeiras em diversas praças, confecção de 06 

novos bancos de praças, reforma de 11 lixeiras, confecção de 50 novas lixeiras, corte 

de 2.000 estacas para apoio de árvores para o Viveiro Municipal, serviços de solda em 

academias ao ar livre e reforma e instalação de playground do Residencial Palestra. 

• Carroceria de caminhões: Confecção e manutenção de carroceria de caminhões e, 

ainda, confecção de sistema de travamento de tampa traseira de um caminhão. 
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Obras e Serviços Gerais 
Secretaria de Serviços Gerais 



Diversos:  

• Reforço na cobertura da garagem do Distrito de Talhados, 

• Confecção de 350 cavaletes de trânsito, 

•  Troca de travessas de bancos do Anfiteatro Nelson Castro para o FIT 2017, 

• Confecção cenográfica para FIT 2017, 

• Confecção e reforma de portões dos pontos de apoio, 

• Serviço de solda em equipamentos de moagem da Usina de Reciclagem, 

• Montagem de prateleiras no Arquivo Geral, 

• Confecção de rampa de acesso do palco na Swift, 

• Confecção de 03 bancadas de madeira para oficina de mecânica pesada da Garagem 

Municipal, 

• Preparo de madeiras para reforma da passarela da ciclovia da represa, 

• Reforma em curral e em coberturas de pavilhões do Recinto de Exposição para Expô 2017, 

• Reforma e instalação de estrutura de árvores de Natal montadas em diversos pontos da 

cidade; 

• Serviços de pintura no Anfiteatro Nelson Castro, dos palanques de cerca das marginais, do 

Recinto de Exposição, do canteiro central da Avenida Bady Bassitt, corrimão do Rio Preto 

Prev; muretas, corrimão e banco do Paço Municipal, academia do Cristo Rei, lixeiras, bancos 

e carroceria diversas, Estação Ferroviária de Rio Preto e Schmitt e, ainda, de diversas 

praças. 
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Obras e Serviços Gerais 
Secretaria de Serviços Gerais 
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Obras e Serviços Gerais 

4. USINA DE RECICLAGEM/RECUPERAÇÃO DE INSERVÍVEIS 

 

Secretaria de Serviços Gerais 

Tampa Boca de Lobo 1,00 x 0,60 x 0,07 52 

Tampa Boca de Lobo 1,10 x 0,80 x 0,07 115 

Tampa Boca de Lobo 1,30 x 0,60 x 0,07 28 

Tampa Boca de Lobo 1,40 x 0,60 x 0,07 52 

Tampa Boca de Lobo 1,50 x 0,50 x 0,07 1 

Tampa Boca de Lobo 1,70 x 0,50 x 0,07 1 

Tampa Boca de Lobo 2,00 x 0,50 x 0,07 123 

Tampa Boca de Lobo 2,60 x 0,80 48 

Tampa Passagem Elétrica 0,40 x 0,40 72 

Tampa Passagem Elétrica 0,50 x 0,50 39 

Tampa Passagem Elétrica 0,60 x 0,60 27 

Tampa Passagem Elétrica 0,70 x 0,70 14 

Tampa Passagem Elétrica 0,80 x 0,80 5 

Tubo 0,60 x 1,00 74 

Tubo 0,40 x 1,00 172 

Tampa Boca de Lobo 2,20 x 0,30 x 0,07 2 

Tampa 2,20 x 0,80 5 

Banco para mesa 50 

Banco de praça 45 

Bloco 0,40 x 0,15 x 0,20 8.373 

Caixa Passagem Elétrica 792 

Canaleta 0,50 24 

Canaleta 0,60 20 

Cavalete para Boca de Lobo 56 

Filete 2.358 

Guia 1,00 x 0,30 732 

Guia 1,00 x 0,40 74 

Mesa 14 

Mesa de pé redonda 13 

Poste Alambrado 143 

Poste Ponto de Ônibus 109 

Sarjetão 22 

Tampa Boca de Lobo 0,40 x 0,40 x 0,07 5.498 

Tampa Boca de Lobo 1,00 x 0,50 x 0,07 42 
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Obras e Serviços Gerais 

  

 
• Quantidade de entulhos britados em bica 1 e 2 para uso do Setor de 

Terraplenagem para reposição de materiais em loteamentos, chácaras e 

vicinais não pavimentadas de 23.479,8 toneladas. 

 

 

5. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS 

  

• Quantidades e tipos de maquinários adquiridos: 03 moto roçadeiras, 03 

capinadeiras manuais, 02 capinadeiras mecânicas lateral, 16 roçadeiras 

costal lateral, 05 sopradores de folhas, 02 moto podas. 

 

  

Secretaria de Serviços Gerais 
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Obras e Serviços Gerais 

  

 
6. LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS E PARTICULARES 

  

• Nº de Ordens de Serviço para limpeza de áreas verdes, canteiros centrais, áreas 

públicas e áreas particulares (decorrentes de infração): 780. 

• Nº de Notificações emitidas pela fiscalização de posturas: 10.598;  

• Nº de Autos de Multas emitidos pela fiscalização de posturas: 2.808. 

 

7. LIMPEZA DE PONTOS DE APOIO 

 

• Nº de ações de limpeza: 300. Estas ações resultaram no processamento de 

aproximadamente 75.680 m³ de resíduos retirados, compreendendo 35.420 m³ de 

galhos e 40.260 m³ de entulhos. 

 

8. MANUTENÇÃO ARBÓREA 

 

• Nº de ações de podas/erradicações: 1.859 no total, sendo aproximadamente 350 

árvores podadas por mês e 80 árvores erradicadas por mês; 
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9. LIMPEZA/REFORMA DE BOCA DE LOBO, SARJETA, SARJETÃO E GUIAS 

 

Nº de ações de limpeza/reforma de boca de lobo: 1.763 no total, sendo 

aproximadamente 250 limpezas por mês, 150 trocas de tampas de boca de lobo por 

mês, 30 metros de tubos de galerias usados por mês;  

Nº de ações de reparo/reforma de sarjeta, sarjetão e guias: 779 no total, sendo 

aproximadamente 25 reparos/reformas de sarjetão por mês e aproximadamente 150 

reparos/reformas de sarjeta e guia por mês. 

 

10. DEPARTAMENTO DE PRAÇAS E JARDINS 

 

• Realização de limpeza de 480 praças urbanizadas por meio de roçadas manuais e 

mecânicas, podas de árvores e varrição, e revitalização de 13 áreas urbanizadas 

(praças) que não estejam em condição de uso, com plantio de grama, calçamento, 

construção e urbanização. E, ainda, 11 adoções de praça do “Projeto Viva Praça”.  

• Quantidade de projetos para construção de praças executados no período de 

janeiro/outubro de 2017: - 01 (uma)  
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11. PORTARIA N. 001/2017 de 10/06/2017- DOAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL E DEMOLIÇÃO PARA COMPLEXO DE USINAS 

 

Quantidade (toneladas) de Resíduos da construção civil triados ou pré-triados recebidos (jan/out 

de 2017): 1,38 toneladas 

 

12. DOAÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS 

 

• Quantidade de trituradores doados em favor do Município: 01 (um) 

 

13. BOLSÕES DE ESTACIONAMENTOS 

 

• Quantidade de projetos em execução para a construção de bolsões de estacionamento: 04. 

 

14. PROJETO EM PARCERIA COM ACOSAMA (JARDIM SÃO MARCO) 

• Pista de caminhada: 630 metros de percurso (em construção) 

• Ciclofaixa / Cliclovias: 02 pistas com um total de 635 metros de percurso (em construção) 

• Pista externa de caminhada: 1230 metros de percurso (em construção) 
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Acelerar os trabalhos de regularização fundiária 

• Revisão das diretrizes para regularização fundiária, considerando a nova Lei Federal de 

Regularização Fundiária 13.465/2017 que entrou em vigor em 11.07.2017.  As novas 

diretrizes trará maior segurança jurídica para a regularização.  A maior inovação é a 

elaboração do Auto de Demarcação Urbanística que depois de finalizado a pesquisa é 

realizado o registro de imóveis e averbado nas matrículas que área é objeto de 

Regularização Fundiária, dando segurança jurídica aos ocupantes destas áreas.  

Realizamos em Dez/2017 o Auto de Demarcação Urbanística de 10 loteamentos que estão 

em diferentes etapas: Bela Vista Mirassolândia, Santa Apolônia, Suiça, São Pedro Vila Azul, 

São Miguel Arcanjo I, São Miguel Arcanjo II, Santa Luzia e Cavalari II. Abrangendo 

aproximadamente 1.600 lotes. 

• Uma das etapas do processo de regularização fundiária é a vistoria para conferencia de 

projeto de loteamentos em fase de regularização.  A Secretaria com equipe própria realizou 

vistoria em 14 loteamentos, sendo eles: 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 Ines Navarrete, São Jorge 

Chácaras. Foram vistoriados cerca de 2.000 lotes. 

• Realizamos também com equipe própria de topografia o levantamento de campo para a 

demarcação urbanística de 04 loteamentos, sendo eles, São Pedro II, São José Operário, 

Alvorada II e Cavalari II.  
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Dar continuidade na assistência aos moradores na fase pós-regularização, até obtenção 

da titulação final, e levar gradativamente a infraestrutura pública a essas áreas, de 

acordo com a disponibilidade orçamentária; 

• Foram realizadas vistoria para conferência de projeto de loteamentos já regularizados, 

considerando as solicitações protocoladas por munícipes nos seguintes loteamentos: Nossa 

Senhora Aparecida, Todos os Santos, Santo Antonio da BR, Marisa Cristina, Senedu, Santa 

Edwirges I e II. Oferecendo assistência aos ocupantes pós-regularização para 953 núcleos 

familiares. 

• Acompanhamento da situação urbanística dos loteamentos regularizados. 

• Diagnóstico urbanístico e jurídico dos loteamentos regularizados. 

• Uma das atividades que realizamos é cadastramento dos ocupantes dos loteamentos, 

notificamos os ocupantes para comparecer na Secretaria e apresentar documentos para 

identificação de propriedade para obtenção de títulos, convocamos moradores dos 

seguintes loteamentos: Chácaras São Jorge, Morada do Sol, Vitória, Vila Velha, Recanto 

São Lucas, Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista Mirassolândia.  Atendemos 

aproximadamente 800 famílias na secretaria. 

27  27  

Habitação 
Secretaria de Habitação 



• Impedir a volta das favelas 

• Monitoramento de rotina pela equipe de fiscalização da Secretaria de Habitação, atualmente contamos com 

04 fiscais de postura, em áreas de risco de invasões e ocupações, irregulares e precárias, atualmente 

monitoramos rotineiramente cerca de 250 pontos mapeados e considerados de risco e com notificações 

para as ocupações irregulares. 

• Favelas: Triar, cadastrar e atender potenciais moradores desses núcleos em programas 

habitacionais regulares, com prioridade para famílias com crianças e idosos, já fixadas no município. 

• Cadastramento de campo com apoio das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Guarda Civil Municipal, 

com numeração das unidades e identificação dos ocupantes da Comunidade Vila Itália para 

acompanhamento social das famílias. 

• Cadastramento de campo com apoio das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Guarda Civil Municipal, 

com numeração das unidades e identificação dos ocupantes da Comunidades  Brejo Alegre para 

acompanhamento social das famílias. 

• Definição do perfil social dos ocupantes das comunidades Brejo Alegre e Vila Itália para encaminhamento as 

demais secretarias para inclusão em políticas públicas de assistência 

• Em parceria com o Governo Federal construir novas unidades habitacionais pelo programa Minha 

Casa Minha Vida, buscando recursos junto aos governos estadual e federal para programas 

habitacionais que contemplem outras faixas de renda.  

• Acompanhamento para entrega e pós ocupação do Parque Residencial da Solidariedade em parceria com a 

EMCOP. 

• Acompanhamento do enquadramento de beneficiários e das obras do  Residencial Vida Nova Dignidade em 

parceria com a EMCOP. 

• Acompanhamento para entrega dos 32 apartamentos no Bairro Alto das Andorinhas em parceria com a 

EMCOP. 
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Obras Entregues e Andamento :  

• Residencial Alto das Andorinhas: Construção de 32 apartamentos de 50,19m² cada.  

Data da entrega: 27/01/2017 - Pessoas beneficiadas: 156 pessoas. 

• Parque Residencial da Solidariedade: Pessoas Beneficiadas: 5.000 pessoas. 

Data entrega: 24 de março 2017. 

• Residencial Vida Nova Dignidade – Assinatura dos 10 módulos do empreendimento: Construção 

1.536 unidades habitacionais em terrenos residenciais do novo bairro terão 200 m² cada e as casas 

45,47 m² de área construída. Pessoas Beneficiadas: 6.200 pessoas - Início das obras: abril/2017 

- Termino das obras: 18 meses de obras. 

  

Projetos Sociais:  

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque Residencial da Lealdade e 

Amizade:  A EMCOP é a responsável da execução do Projeto Técnico Social das 2.508 famílias 

beneficiadas. 

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque Residencial Nova Esperança: 2.491 

famílias beneficiadas. 

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial PDST - Parque Residencial da Solidariedade: 1.300 

famílias beneficiadas. 

 

EMCOP 
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Reconstrução de Unidade Habitacional em Situação de Risco: Programa de Reformas e 

Melhorias em Imóveis em Situação de Risco. 

  

Atualização do Cadastro Habitacional: Realizado o Atendimento a Mais de 1.600 Famílias 

  

Novos Projetos em Estudos:  Estudo de Novos Projetos Visando o Preenchimento dos Vazios 

Urbanos do município;  Reforma da Lei Complementar 290/2009  

 

Serviços Aos Cidadãos: 

• Foram 3.370 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. 

• Foram outorgadas 119 escrituras em 2017. 

• Foram finalizadas as averbações de área construída de 352 (trezentos e cinquenta e duas) 

unidades habitacionais do Parque da Cidadania, que se encontravam em processo de 

regularização desde o término da obra. 

• Foram efetivadas 60 transferências de titularidade de imóveis. 

• Para viabilização do pagamento das dívidas incidentes sobre os imóveis, e evitando eventual 

reintegração de posse dos bens, foram efetivados 150 acordos, com expectativa de recuperação, 

de forma parcelada, de um montante aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais). 

 

 
 

EMCOP 



 
 TRANSPORTE COLETIVO  

• O serviço de transporte coletivo no município é realizado pelo Consórcio RioPreTrans, o qual foi 

fundado dia 09/09/2011 e é composto pelas empresas Circular Santa Luzia LTDA e Expresso 

Itamarati S.A.  

• A frota do consórcio para atendimento à população é de 280 ônibus, atendendo cerca de 90.000 

passageiros/dia; sendo que cerca de 80.000 passageiros/dia utilizam o Terminal Urbano Central, 

que passará por um processo de revitalização.  
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Ações Realizadas no Transporte Coletivo:  

 

• 1) Instalação de 04 equipamentos climatizadores para minimizar o calor no terminal urbano central, 

o qual atende cerca de 80.000 passageiros/dia.  

• 2) Disponibilizado aplicativo (APP Linhas Rio Preto) para o usuário localizar linhas e horários de 

ônibus mais próximos do ponto onde se encontra.  

 

Ações Planejadas no Transporte Coletivo:  

 

• 1) iniciar a reforma dos cinco miniterminais urbanos (em fase de elaboração de projeto);  

• 2) Iniciar a recuperação gradativa dos 413 pontos de ônibus cobertos;  

• 3) Iniciar estudos para instalação de wi-fi nos coletivos;  

• 4) Iniciar estudo de viabilidade para instalação de ar-condicionado nos ônibus.  



MELHORIAS NO TRANSPORTE COLETIVO  

• Monitoramento diário do sistema de transporte coletivo, com verificação do total de passageiros 

transportados em cada viagem, e ajustes no horário e trajeto, visando a otimização do serviço e a 

melhoria dos dados relativos a quantidade de passageiros transportados por quilometro (IPK).  

• Foram realizados diversos reajustes de linhas, impactando na quantidade de quilometros 

percorridos e ajustes no total de ônibus em circulação.  

SERVIÇO DE TAPA-BURACO  

• No início do ano o serviço de tapa buracos estava com o contrato praticamente exaurido, pois 

faltava a execução de aproximadamente 3.000 metros quadrados, sendo necessário um novo 

Pregão para contratar o serviço.  

• O serviço de tapa-buracos foi retomado nesta gestão com previsão de atendimento em todo o 

município, sendo a SMTTS responsável pelo serviço de tapa buracos com Massa Quente (CBUQ), 

realizada por empresa contratada e de massa ensacada, executada pela própria SMTTS.  

• Para tanto foi feita uma licitação para fornecimento de material para execução de correção pontual 

do pavimento asfáltico. Pregão eletrônico 002/2017.  

• Valor da Ata de Registro de Preços: 7.825.000,00  

• - Data de início: 07/02/2017 – início de vigência do contrato.  

• - Data de término: 06/02/2018 – tèrmino de vigência do contrato.  

• - Previsão de pessoas beneficiadas: 446.649 pessoas (população de São José do Rio Preto).  

• - Origem dos recursos: MUNICIPAL  

• - Total dos investimentos. R$ 7.825.000,00  
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Serviços realizados 

 

• Massa Quente: 46.565,64 m²  

• Massa Ensacada: 4.326 sacos.  

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  

 

• 50.574,15 M2 DE PINTURA HORIZONTAL, sendo:  

 

• Sinalização Horizontal própria: TOTAL = 27.086,13m² 

• Empresa Horizontal Terceirizada: TOTAL = 23.488,02m²  

• Sinalização Vertical: TOTAL = 942 placas instaladas  

• Instalação de 29 Pontos de ônibus  

• Instalação de 58 Placas de Pontos de ônibus  
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• 76.131 MULTAS DE TRÂNSITO PROCESSADAS EM 2017  

 

TAXI, MOTOTAXI, TRANSPORTE ESCOLAR  

 

• 245 emissões de alvarás de mototaxistas  

• 137 emissões de alvarás permanentes de transporte escolar  

• 447 autorizações para auxiliares de taxistas  

 

CARTÕES DE IDOSOS E CANESP (cartão para pessoas com necessidades especiais)  

 

• 3.000 emissões de cartão para idosos  

• 430 emissões de cartão CANESP (para motoristas com necessidades especiais)  

 

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO  

 

• 23 Blitz Educativas de Trânsito, atingindo um público de 3.866 condutores.  

• Atividade Educativa de Trânsito para um público total de 1.885 crianças.  

• Palestras Educativas de Trânsito em Empresas, totalizando 65 profissionais.  
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INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS  

 

• 373 veículos notificados por abandono em vias públicas  

• 23 veículos recolhidos por abandono em vias públicas  

• 2.350 veículos vistoriados em bloqueios  

• 170 vans escolares vistoriadas em escolas.  

• 2.903 ônibus vistoriados no terminal urbano central.  

• 64 notificações de infrações de mototaxistas, transportadores escolares e taxistas.  
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ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO 

(CIM) 

  

• Centro Integrado de Monitoramento (CIM), um dos principais projetos para a área de 

segurança do município, local onde estão instalados os monitores das atuais câmaras de 

vigilância instaladas em prédios públicos como escolas municipais e unidades de Saúde, 

além de pontos estratégicos nas principais vias. O CIM recebe imagens em tempo real 

durante as 24 horas do dia.  

 

• O CIM da suporte ao processo de integração com a Polícia Civil e Polícia Militar, 

principalmente para melhorar a segurança da população e agilizar as ações da Guarda Civil 

Municipal, SAMU, Trânsito e Transporte e Defesa Civil.  

 

• Atualmente o serviço já funciona em novo local, junto ao prédio da Defesa Civil e vem sendo 

realizado pela Guarda Civil Municipal.  

 

• Pessoas beneficiadas: 446.649 pessoas. (população de São José do Rio Preto).  

• Origem dos recursos: MUNICIPAL  

• Total dos investimentos: R$ 20.000,00 (custo de transferência dos monitores da Guarda 

Municipal para o novo local, instalação de bancadas e material de cabeamento tecnológico).  
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• Shopping Waldemar Alves dos Santos – “Shopping Azul”: Regramento 
reformulado; Foram acrescentadas novas regras de incentivo a qualificação dos 
serviços oferecidos à população; Atualização do cadastro dos permissionários; 
Orientação e Fiscalização aos permissionários das regras existentes na Lei, como a 
utilização do espaço fora dos boxes; Em ação junto a Inspetoria Fiscal de Postura, foi 
feito o trabalho de Orientação visando: Reparos estruturais; Revitalização geral; 
Regularização dos permissionários quanto aos cadastros e débitos; Criar Associação 
dos permissionários; Realizar um convênio entre SEMDEC, SENAC e SEBRAE, 
buscando qualificação profissional aos permissionários; Fiscalização e apreensão; 
Dedetização do Espaço; Reparo nos sanitários; Troca da Bomba d´água; Revisão de 
todos os hidrantes; Afixação de placas de “proibido sentar nas escadas”; Manutenção 
dos encanamentos para estancar vazamentos; Troca das telhas danificadas; Iniciado 
o Projeto de Jardinagem na parte da Rodoviária e no Shopping, foram inseridos 
novos vasos com plantas. 

• Shopping Pref. Antonio Figueiredo de Oliveira – “Shopping HB” - Reformulação 
do regramento; Reforçamos a fiscalização, inibindo a presença de ambulantes; 
Manutenção da estrutura. 

• Quiosques da Represa - Reformulação do Regramento; Projeto de Revitalização 
dos quiosques em fase final. 
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• Calçadão – Quadrilátero Central - Criação da equipe de manutenção exclusiva 
(contrato EMURB ) ; Reformulação do regramento de convivência; Mutirão na 
Conservação e limpeza e poda da área central;  Fiscalização atuante; Melhoria da 
iluminação; Trabalho em conjunto a SMAS, diminuindo o morador de rua; Recriação do 
conselho gestor da área central; Implantação de mais câmeras; Implantação da coleta 
seletiva / Cooper lagos; Atualização do PROJETO DE REVITALIZAÇÃO; Reativação 
do COMAM e COMGIC que já estão em fase de escolha dos membros junto às 
entidades participantes; Exposição de Artesanato – Arte na Praça Criação de uma 
Agenda de Eventos. 

• Praça Rui Barbosa - Encaminhamos ao Ministério do Turismo no dia 31 de março de 
2017, a Proposta Voluntária nº 031449/2017. O objeto desta proposta visa reformar a 
Praça Rui Barbosa, com o objetivo de ampliar o atrativo turístico cultural para a 
população de São José do Rio Preto, resgatar e valorizar os aspectos históricos, 
culturais e ecológicos da região, movimentar a economia e fomentar a visitação 
turística. Sendo aprovado pelo Ministério do Turismo, o valor total do repasse para 
realização do projeto será de R$ 3.000.000,00.  

• Banco do Povo Paulista - Incentivo, gestão e participação efetiva nos eventos de 
Crédito e Empreendedorismo da cidade foram ferramentas essenciais para aumentar 
o rendimento do Programa. 

• Ciclo do Empreendedorismo – Ação realizada nos dias 27,28 e 29 de março de 
2017, no Shopping Cidade Norte, em parceria com SESI, ACIRP, SEBRAE, SENAI 
com objetivo de capacitar pequenos empresários e orientar os novos empreendedores, 
através de palestras e orientações.  
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Departamento de Fiscalização do Comércio Ambulante 

 

• Atualização dos regimentos  dos bolsões  comerciais  e  centro  

• Criação de hierarquia funcional e organograma  do departamento; 

• Intensificação das fiscalizações; 

• Implantar gestão de resultados 

• Criação de organograma funcional.  

 

Cursos Oferecidos:  

• SENAI: Serigrafia; Funilaria de Brilho 

•  SESI: Cursos Alimente-se bem. 

•  FATEC: Comando Hidráulico e Pneumático 

• SEBRAE Aqui:  

Através de um compromisso formado com o SEBRAE São Paulo, os empreendedores 

municipais terão um local de atendimento e acesso a todos os serviços prestados pelo 

SEBRAE SP no nosso município. O SEBRAE Aqui tem o objetivo de criar um ambiente 

favorável ao surgimento de novas empresas e ao crescimento das empresas instaladas, 

ampliando a arrecadação, gerando mais e melhores empregos e melhorando a qualidade de 

vida. Inaugurado em setembro/2017.  
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• Parceria Núcleos Setoriais ACIRP - Parceria realizada com a Associação Comercial 
de São José do Rio Preto que visa fomentar os núcleos econômicos do município, 
procurando identificar as necessidades e propor soluções para cada segmento.  

• Núcleo de Bares e Restaurantes: Já o Núcleo de Bares e Restaurantes estão sendo 
realizadas ações de conscientização junto à comunidade, aos consumidores e aos 
próprios empresários quanto à venda de bebida alcoólica para menores, incentivando, 
assim, a Economia Responsável. 

• Empreende Rio Preto: Despertar o potencial e despertar o espírito empreendedor 
transformando Rio Preto em uma “Cidade Empreendedora” ; 24 a 26/05/2017 – das 09 
às 17 horas. 27/05/2017 – das 09 às 12 horas Unidade Móvel de Nanotecnologia. 
Visitação com o objetivo de despertar o interesse pela tecnologia.    SESI; Unidade de 
Ciência e Tecnologia; Visitação com o objetivo de despertar o interesse pela 
tecnologia; SEBRAE; Duas Unidades móveis com orientações sobre MEI e outros 
serviços do SEBRAE; ACIRP; BANCO DO POVO; SENAC; FATEC. 

• Sala de Crédito. Evento que tem como principal objetivo apresentar opções de 
crédito, como linhas para projetos de expansão, modernização, inovação, compra de 
máquinas e equipamentos e capital de giro.  

• Multirão do MEI- (Microempreendedor Individual) - Teve início no dia 16 de novembro, 
o Mutirão do MEI (Microempreendedor Individual), realizado pelo Sebrae, em parceria 
com a Acirp (Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto) e com apoio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
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• Evento – Caminhada do Padre Mariano - Visa a criação, de atrativo Turístico Religioso. 

• Projeto de Adoção de Praça  - Em parceria com a Secretaria de Serviços Gerais, a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico da ênfase em um projeto que busca junto a 
Iniciativa Privada revitalizar as áreas verdes do município como praças, canteiros centrais, 
rotatórias, dentre outros que além de tornar a cidade mais bonita, trará segurança e 
consequentemente trazer os cidadão novamente para as áreas de convivência do município, 
além de incentivar a economia local e regional das áreas cuidadas.  

• Projeto natal  - Avenida Alberto andaló; Avenida Bady Bassitt ; Avenida Mirassolândia; 
Avenida Antonio Antunes Junior – Shopping Cidade Norte; Avenida Murchid Homsi; Distrito 
Engenheiro Schmitt; Distrito Talhados; Centro – Rua General Glicério C/ Rua Jorge Tibiriça; 
Centro – Rua SIQUEIRA CAMPOS C/ RUA General Glicério;  

• PIT (Posto de Informação ao Turista): Ferramenta de grande importância para a prestação 
de Serviço de Informações ao turista local e regional, o Posto de Informação ao Turista foi 
reaberto, repaginado e sua Mão de Obra adequadamente capacitada para que possa 
atender a necessidade dos turistas que chegam à cidade através de nosso terminal 
aeroportuário.  

• City Tour "Descubra Rio Preto“: O famoso city tour, passeio turístico pelos principais 
pontos atrativos da cidade com guia e um grupo de turistas. Para mostrar os principais 
pontos turísticos da cidade, a princípio, o city tour rio-pretense deve sair do Mercadão, 
passar pela Igreja da Basílica, Teatro Paulo Moura, continuar o trajeto no complexo Swift de 
Educação e Cultura e terminar no point dos doces da região, o Distrito de Schmitt. 
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• Projeto Turístico Cultural Trem Caipira 

 

• Limpeza da Estação Ferroviária: A ação envolveu a equipe de trabalho da Semdec, com 

a finalidade de remover todo o lixo, entulho, material abandonado e resíduo de material de 

obra.  

  

• Instalação do Equipamento Homem Morto: O Sistema Homem Morto é um dispositivo 

de segurança que assegura que o maquinista está ativo para a condução do trem.  

 

• Instalação de Cerca Eletrônica: O equipamento foi instalado em julho/2017.  

 

• Plano de manutenção: Realizar manutenção permanente, para operação do VLT (veículo 

leve sobre trilhos) dentro das normas. 

 

• Reparos na Estação Ferroviária: Trabalho que engloba a equipe Semdec, para deixar a 

Estação em condições de inicio de atividades com parceiros. 

 

• Termo de Guarda do Patrimônio: A minuta para posse definitiva, foi concluída e 

assinada, o documento foi encaminhado a RUMO Logistica em 21/11/2017.  

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo 
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Minidistritos e Distritos Industriais 

Vistorias realizadas pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento a fim de 

acompanhar a construção e funcionamento das empresas no local. 

  

Centro Incubador de Empresas – base mista 

• Incubação de 10 (dez) empresas que aplicam pesquisa e inovação nas áreas de 

atuação; Foram graduadas 02 (duas) empresas. 

  

Parque Tecnológico 

• Recebimento dos prédios que compõem o Parque Tecnológico: Sede 

Administrativa, Centro Incubador de Empresas – base tecnológica e Centro 

Empresarial; 

• Ocupação da Sede Administrativa do Parque Tecnológico, pela Coordenadoria de 

Desenvolvimento Econômico e Pesquisas desde março de 2017; 

• Atualização na legislação do Parque (Leis Complementares 350/2011 e 548/2017); 

• Instituiu o Conselho do Parque Tecnológico – CONPARTEC; 

• Aprovação do Regimento Interno do Parque Tecnológico e do Conselho 

(CONPARTEC); 

• Assinatura do Acordo de Cooperação com a Empro objetivando a administração e 

gestão do Parque Tecnológico. 

  

Secretaria de Planejamento 
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Secretaria da Fazenda 

A Secretaria da Fazenda é uma das secretarias meio, portanto não desempenha ou implanta ações que 

atendam diretamente os munícipes, e sim assuntos relacionados ao Tesouro Municipal.  

1 - Com o advento da Lei 13.019 – a Secretaria da Fazenda após o advento da Lei Municipal que 

regulamentou as atividades do 3.º Setor na cidade e a forma de atuação dessas entidades junto à Prefeitura 

Municipal, passou a adotar novas formas de fiscalização da aplicação do dinheiro público, com o Setor de 

Convênios da SEMFAZ, efetuado um seminário visando esclarecer e diminuir as dúvidas com relação a 

essas parcerias, com o fornecimento de um manual completo sobre as exigências legais. 

2 - A Secretaria da Fazenda fez a adequação da Lei Municipal do ISSQN – Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza à Lei Federal n.º 157/2016, que altera a partir de janeiro de 2018 a execução da 

cobrança no município do Imposto Sobre Serviços, uma das grandes fontes de arrecadação do Tesouro 

Municipal. 

3 – Implantação a partir do dia 15 de outubro de 2017 do Decreto de Reparcelamento de dívidas 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. 

4 – Contato do Secretário da Fazenda com os maiores devedores do município visando esclarecer sobre os 

benefícios da adesão ao parcelamento ou ao reparcelamento. 

5 – Ao longo de todo o ano de 2017, a Secretaria da Fazenda não mediu esforços para fazer todo o controle 

do nível do Tesouro Municipal e diferentemente da grande maioria dos municípios brasileiros, a Prefeitura de 

São José do Rio Preto não efetuou nenhum pagamento fora do prazo, e fechará as contas deste exercício 

sem atrasos com fornecedores, prestadores de serviços e com todos os salários em ordem.  

A SEMFAZ vem mantendo toda a exigências de aplicações de recursos na educação e na saúde dentro dos 

limites e com os níveis de endividamento abaixo da capacidade permitida, demonstrando a excelente 

capacidade de gestão técnica que possui. 

 

 



• LEI COMPLEMENTAR Nº 539 DE 02 DE JUNHO DE 2017: criação das 

novas Tabelas Salariais para o Funcionalismo Público Municipal, extinguindo 

as gratificações questionadas na Justiça pelo Ministério Público, que 

poderiam redundar na redução salarial de todo o funcionalismo; 

 

• Obra visando a ampliação de gavetas disponíveis à população no Cemitério 

São João Batista; 

 

• Realização de inventário do Patrimônio Mobiliário, visando a alienação de 

bens móveis inservíveis (25.963 itens - sucata); 

 

• Retorno do “pool de veículos” com intuito de otimização dos custos de 

transportes, com uso coletivo de veículos pelas Secretarias 

 

• Otimização dos serviços terceirizados com redução de mais de 15% dos 

custos contratuais e redução dos valores de locação de imóveis 
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Secretaria de Administração 
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Geração de Empregos 

• Foi realizado juntamente com a Usina Guarani a oportunidade para o munícipe de 1.500 

vagas de emprego. A usina contou com os profissionais da Secretaria Municipal do 

Trabalho e do Emprego e do sistema Balcão de Empregos para selecionar profissionais 

qualificados para atuar na sua área de produção.  

 

• Foi realizada juntamente com a Rede Tenda Atacadista a oportunidade para o munícipe 

de 200 vagas de emprego. A rede contou com os profissionais da Secretaria Municipal do 

Trabalho e do Emprego e do sistema Balcão de Empregos para selecionar profissionais 

qualificados para atuar nas diversas áreas do supermercado, como gerência, recursos 

humanos, atendentes, repositores, entre outros.  

 

• O Time do Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo, de orientação 

profissional e reorientação de carreira, que tem como objetivo auxiliar na inserção ou 

retorno ao mercado de trabalho. Resgatado pela secretaria no ano de 2017 e utilizando 

uma metodologia que consiste na formação de grupos de desempregados e jovens em 

busca do primeiro emprego, a partir dos 16 anos, para troca de experiências, criando um 

clima de solidariedade e apoio mútuo. Eles se reuniram duas vezes por semana, durante 

quatro horas, sobre a coordenação e instrução de um profissional da secretaria que fez 

seu treinamento para a execução do programa.  

 

Secretaria do Trabalho e do Emprego 
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Geração de Empregos 

• A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria do Trabalho e do Emprego, através 

da parceria com a Escola Técnica Philadelpho Gouveia Netto, ligada ao Centro Paula 

Souza, disponibilizou a população 08 cursos de Qualificação Profissional à população 

de Rio Preto durante o ano de 2017.  

 

• Objetivando a geração de renda para população em estado de vulnerabilidade, 

Egressos Sistema Penitenciário, Dependentes Químicos, Desempregados, Moradores 

de rua , Vara da infância e juventude,...etc.  Permitindo geração de renda, por meio do 

Programa de aquisição de serviços da Cooperativa na Confecção do Uniforme Escolar 

(Rede Pública de Ensino, incluindo creches), Rouparia para atender UPAs e UBS ( 

lençóis, campos cirúrgicos e paramentos médicos e enfermeiros, etc...), Cama. Mesa e 

banho, além de Pijamas para Casa de Idosos e Implantar Cooperativa de Panificação. 

 

• Cursos de capacitação para o desenvolvimento profissional e reinserção no mercado 

de trabalho. Reimplantação da Comissão Municipal de Emprego – CME - Esta ação 

permitiu o reestabelecimento de parcerias do município com o Governo do Estado, 

permitindo acesso aos programas: Time do Emprego; Jovem Cidadão; PEQ – 

Programa Estadual de Qualificação; Frente de Trabalho; 

Secretaria do Trabalho e do Emprego 
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• Foi inaugurada a extensão do balcão de empregos no Poupa Tempo, onde em média 

100 serviços relacionados ao balcão são atendidos ao dia.  

 

• PROGRAMA QUALIFICA BRASIL - Programa do Ministério do Trabalho e do Emprego – 

MTE, por meio do Conselho de Desenvolvimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador- 

CODEFAT.  Os alunos concluem o curso, reconhecido pelo MEC e conquistam uma 

profissão. Para 2018, já está protocolado e aprovado na primeira etapa o Programa 

Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 

• Ação que integra com os planos de governo de Cidade Amiga do Idoso, da Criança e do 

Adolescente e Participação e Transparência. Foi realizado o dia do trabalho no 1.º de 

maio com propostas de melhorias e ações para a geração de renda e emprego no 

município junto com o MSU e Sindicatos. Participação em eventos do município como o 

Empreende Rio Preto com o sistema Balcão de Emprego e Caravana da Cidadania.  

Secretaria do Trabalho e do Emprego 



Ação – Alimenta Rio Preto  
BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS 

• Aumento da capacidade de compra de gêneros da Agricultura Familiar por meio dos PAAs 
(Programas de Aquisição de Alimentos); 

• Aumento da arrecadação na coleta urbana (parceiros – supermercados / hipermercados / 
Ceasa); 

• Aumento da capacidade de atendimento às famílias e entidades cadastradas. 

CONVÊNIO BOM PRATO 

• Subvenção de R$ 120.000,00 à Associação Lar Francisco de Assis na Providência de Deus 
para manutenção do Restaurante Bom Prato. 

• Subvenção que estabeleceu como contrapartida da Associação a aquisição de gêneros 
alimentícios para o restaurante diretamente dos produtores da Agricultura Familiar. 

ESTUFA HIDROPÔNICA 

• Recuperação da produção de verduras (alfaces) no sistema de hidroponia.  

HORTAS ESCOLAS 

• Apoio e orientação técnica à implementação de hortas nas escolas municipais. 

HORTA SCHMITT 

• Preparação de área para o plantio de gêneros alimentícios a serem destinados ao Banco 
Municipal de Alimentos. 

PAA – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS e PNAE 

• Convênios nos Programas de Aquisição de Alimentos beneficiando produtores da Agricultura 
Familiar e fortalecendo o cooperativismo. Os programas possibilitaram em 2017 o aumento de 
renda no campo, além de ampliar a participação das mulheres produtoras rurais e produtores 
de orgânicos. 
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Ação -  Apoio Agropecuário 

PATRULHA AGRÍCOLA 

• Reorganização da Patrulha Agrícola  com novas garagens em Engenheiro Schmitt e 

Talhado. 

• Serviços de mecanização do campo, dando suporte aos pequenos produtores rurais do 

município, assim como iniciou trabalho de apoio na recuperação das estradas rurais. 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – MICROBACIAS II 

• Obras de reabilitação de segmentos críticos em estradas rurais, com o repasse de 

recursos da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. 

FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO 

• Cessão de terreno para cooperativa de produtores rurais (Cooperiopreto) para instalação 

de 10.000 m² de estufas para produção de gêneros alimentícios e repasse de 1 tonelada 

da produção/mês ao Banco Municipal de Alimentos. 

EXPO RIO PRETO 

• Retomada da maior exposição agroempresarial da região de São José do Rio Preto, 

colocando o município, novamente, no roteiro das grandes exposições nacionais. 
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Ação  - Feiras, Eventos e Transferência de Tecnologia 

 

APOIO A EVENTOS DO SETOR AGRO 

• Apoio para a realização de eventos com temas diversos para o fomento do setor agro, 

seja por meio de cessão de uso de áreas no Recinto de Exposições, seja por meio de 

apoio institucional. 

 

Ação - Apoio à comercialização 

 

Mercado Municipal 

• Execução das obras iniciais de reforma do Mercado Municipal. 

 

Feiras Livres 

• Adequações de sinalização, monitoramento, problemas de ordem estrutural. 

• Regulamentação das feiras em Condomínios Fechados. 

• Emissão de 22 novos alvarás em 2017. 
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• Inauguração da Cozinha Comunitária do Centro Pop (Av. Bady Bassitt nº 3697 – Vila 

Imperial) com recurso de Emenda Parlamentar do Deputado Edinho Araújo de 2.013.  

• Conclusão da obra de construção do CRAS São Deocleciano, início de funcionamento 

em 30/11/2017 com a transferência do imóvel alugado para espaço próprio.  

• Convocação de 55 aprovados no concurso público, edital 01/2016, sendo 30 assistentes 

sociais, 10 psicólogos e 15 educadores sociais. 

• Capacitação - Projeto Redes com 150 participantes  - trabalhadores da Assistência Social 

e de outras Secretarias Municipais. Integração de novos trabalhadores do SUAS - 29 

participantes  (Trabalhadores da Assistência Social); 24/11 e 12/12 - Oficinas com 

participação dos coordenadores de CRAS totalizando 18 participantes; Oficina realizada 

nos dias 12 e 13 de setembro com 19 participantes; Oficina realizada nos dias 29 e 20 de 

agosto com 43 participantes; 26/10/2017 - Oficina de capacitação da rede de 

atendimento profissionalizante do CMDCA com o promotor de Justiça Dr. André Luiz de 

Souza; Oficina de Diagnóstico de Necessidade de Capacitação para composição do 

Plano Municipal de Educação Permanente com 150 participantes da SEMAS;  
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Ação Descrição 
XI Conferência Municipal de 

Assistência Social e Pré-

conferências. 

- Realização de 9 eventos preparatórios para a realização da conferência Municipal de 

Assistência Social. 

Participantes: 741 pessoas 

- Realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social com 376 participantes 

(Trabalhadores da Assistência Social, usuários dos CRAS, CREAS e Centro POP, Trabalhadores 

de outras secretarias - Educação, Saúde, Habitação, Meio Ambiente, entre outros). A 

Conferência é um espaço democrático onde a Sociedade Civil e o Poder Público reúnem-se 

para avaliar a situação atual e os avanços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual Infantil 

- 09/05/2017 - Seminário sobre o Abuso e Exploração Sexual Infantil – UNIP Palestrante Dra 

Mabel Mascarenhas Torres 

Participantes: 243 pessoas (Trabalhadores do SUAS, Rede socioassistencial, Rede intersetorial, 

Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude) 

 - 18/05/2017- Mobilização com apresentação cultural – Pista de Caminhada da Av. Philadelfo 

Gouveia Neto às 17 horas Participantes: 200 pessoas 

 - Semana de mobilização: apresentação cultural (CCJ), ações de mobilizações/caminhada, 

integração entre Proteção Social Básica e Especial, SEMAS e convidados. Participantes: 150 

pessoas 

Campanha de Combate e Prevenção 

ao Trabalho Infantil - PETI 

- 10/11/2017- Oficina de Sensibilização para rede de atendimento sobre o Trabalho Infantil – 

Palestrante José Carlos Bimbate 

Participantes: 41 Trabalhadores do SUAS 

- Mobilizações dos CRAS em parceria com entidades e outras políticas públicas (Escolas 

Municipais). Participantes: 2.000 pessoas 

- 01/12/2017 - Seminário sobre Trabalho Infantil para equipes do SUAS - Profa. Adriana Medalha. 

Participantes: 103  

(Trabalhadores do SUAS, Rede Socioassistencial e Conselho Tutelar) 

Secretaria de Assistência Social 
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Ação Descrição 
Apadrinhamento Afetivo - 08/11/2017 - Seminário sobre Apadrinhamento Infantil em parceria com o CMDCA – Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente, com o Instituto Fazendo História na Câmara Municipal. 

 - 23/11/2017- Lançamento do Programa Apadrinhamento Afetivo, Dr. Evandro Pelarin, Participantes: 

109 (Trabalhadores do SUAS, Rede Socioassistencial, Rede Intersetorial, Conselho tutelar, Vara da Infância) 

  

Baile de Carnaval 

Atividade intergeracional, proporcionando experiências que contribuíram para a convivência e fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários. Participantes: 500 pessoas 

Semana da Juventude – Centro de 

Convivência da Juventude (CCJ) 

Atividade de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários. Participantes: 188 pessoas 

Evento em conjunto com o CRP – 

Conselho Regional de Psicologia, “A 

maioridade penal e internação não é a 

solução”. 

- Mobilização e caminhada na praça central visando a conscientização sobre a maioridade penal e 

internação. Participantes: 300 pessoas 

 - Sensibilização de adolescentes e jovens sobre a maioridade penal e internação. Participantes: 15 pessoas 

Semana do Idoso  01 à 05/10/2017 - Atividades: cinema, teatro e grupos de prevenção de queda em parceria com a Secretaria 

de Saúde. Participantes: 500 pessoas 

Show de Talentos – Teatro Paulo Moura 15/12/2017 – Atividades intergeracionais que proporcionaram trocas de experiências que contribuíram para a 

convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Participantes: 500 pessoas 

Encontro entre CRAS, Centro de 

Convivência do Idoso (CCI) e SESC  

13 e 14/12/2017 - Troca de experiências, integração, convívio, entretenimento e fortalecimento de vínculos 

sociais. Participantes: 240 pessoas 

  

Atividades externas do CCJ 

Apresentação cultural, troca de experiências, integração, convívio, entretenimento e fortalecimento de 

vínculos familiares e sociais. Participantes: 180 pessoas 

Semana da Consciência Negra - CCJ Ações de mobilização, reflexão, integração e processo de conscientização sobre a temática. Participantes: 

35 pessoas 

  

Sarau de Natal - CCJ 

Apresentação cultural,  troca de experiências, integração, convívio, entretenimento e fortalecimento de 

vínculos familiares e sociais. Participantes: 20 pessoas 

  

Festa Junina/Julina nos CRAS, Centro de 

Convivência da Família e CCI 

Troca de experiências, integração, convívio, entretenimento e fortalecimento de vínculos sociais. 

Participantes: 700 pessoas 

Secretaria de Assistência Social 
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• CAMPANHA DO AGASALHO “MAIS CORAÇÃO, MENOS FRIO” - Realizada de 04 de Maio a 31 

de Julho: Total de cobertores doados: 1.409 unidades - Abrigos novos doados: 153 unidades - 

Pijamas adultos: 117 unidades - Doações diversas (Peças de Roupas Agasalhos): 52.766 unidades.  

• ENTREGA DE ÓCULOS “OLHAR SOLIDÁRIO” - Realizada de 28 de Agosto a 15 de Dezembro: 

Total de 700 óculos entregues  

• CURSO DE CORTE E COSTURA  - O curso de corte, costura e modelagem foi 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, curso 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, o curso foi realizado de 13 a 30 de 

Novembro, de 2ª a 5ª feira (32 horas/aula) para 40 pessoas.  

• CAMPANHA DE NATAL “PRESENTE DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO” - Realizada de 

Setembro a 15 de Dezembro, a campanha de Natal contemplou 4.230 crianças de 15 escolas 

municipais. A sacola de presentes contendo 1 brinquedo novo, 1 livro e 1 caixa de chocolate foi 

doada por “padrinhos” da rede pública e empresas privadas.  

• RECADASTRAMENTO DE ASSOCIAÇÕES - Em parceria com Secretaria de Agricultura e 

Secretaria de Assistência Social fizemos o recadastramento de 101 instituições que são atendidas 

pelo banco de alimentos, com a finalidade de organizar e padronizar o atendimento.  
 

Fundo Social 
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Acolhimento Institucional de Mulheres em situação de violência doméstica com 

Risco de Morte. 

 

O CRAM – (Centro de Referência e Atendimento à Mulher e Família) fez, até Outubro de 

2017, 2.259 atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica e 23 atendimentos 

a homens, autores de violência. Este departamento da Secretaria oferece orientação, 

acolhimento, acompanhamento social, psicológico e jurídico, e quando necessário, 

abrigamento para mulheres em situação de risco de morte. 

Após avaliação e boletim de ocorrência na DDM., a mulher tem seis meses para pedir a 

medida protetiva e fazer a representação criminal.  

 

A Casa Abrigo Solidária Regional de Longa Permanência abrigou, até outubro de 2017, 25 

mulheres  e seus respectivos filhos, totalizando 36 crianças, em risco iminente de morte. A 

casa  é um local protegido e sigiloso que oferece moradia e atendimento integral. Dispõe 

de 05 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. 

Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com 

Deficiência, Raça e Etnia 



57  57  

Assistência Social 

 

 

 

Centro de Referência e atendimento à Mulher e à Família – CRAM  

Com a união dos dois departamentos, CRAM e CRAF, e com a renovação dos termos de 

colaboração com uma nova entidade, houve uma diminuição dos custos com as parcerias,  

totalizando R$ 106.089,34. 

Com a unificação dos departamentos, também melhoramos o fluxo, desde o atendimento 

na Delegacia da Mulher, no CRAM, até o acolhimento e o abrigamento, se necessário, na 

Casa Abrigo.  

 

Inclusão de Pessoas com Deficiência através do Esporte, Emprego, Acessibilidade, 

CIL – Central de Interpretação de Libras. 

 Serviços voltados para os direitos e políticas para pessoas com deficiência: 

O Departamento PcD, promove acessos a benefícios, programas e outros serviços 

socioassistenciais, e realizou até Outubro de 2017, 4.427 atendimentos e foram emitidas 

530 carteirinhas de passe municipal. 

 

Realização do Fórum Regional da Pessoa com Deficiência, no dia 21/09/2017, em 

parceria com o Conselho da Pessoa com Deficiência – CMPcD. 

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

Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com 

Deficiência, Raça e Etnia 
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Inclusão através do Esporte e do Trabalho  

 Programa voltado às pessoas com deficiência, contribuindo para a conquista da 

autonomia. São desenvolvidas as seguintes atividades:  

- Central de Interpretação de Libras- CIL: espaço de atendimento, com tratamento 

diferenciado às pessoas surdas, ou com deficiência auditiva e surdocegas.  

- Emprego Apoiado: prepara pessoas com deficiência para um posto de trabalho, mediante 

acompanhamento do profissional especializado e outros apoios necessários.  

- Curso de Libras: para surdos, familiares e comunidade em geral, moradores do 

município. Oferece 3 módulos de 60 hs cada (Básico, Intermediário I e Intermediário II).  

- Espaço SuperAção: dispõe de quadra esportiva e academia adaptada. 

 

Participação no projeto Redes – Simpósio Regional sobre a Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. O projeto Redes promove a intersetorialidade, que vai ter 

continuidade com o GGI -  Grupo  Gestor e Intersetorial. 
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Serviços voltados à Promoção da Igualde Racial.  

Este departamento da Secretaria executa as suas atividades, com o objetivo de construir e 

consolidar uma política municipal de promoção da igualdade, em ações para curto, médio 

e longo prazo, com palestras, debates nas escolas públicas, particulares e universidades. 

Realização da IV COMPIR – Conferência Regional da Igualdade Racial, no dia 

23/09/2017, com a participação de 90 pessoas. 

 

Participação na Conferência da Defensoria Pública, com o “tema” Igualdade Racial. 

 

Foram realizados, até o final do mês de outubro, 190 atendimentos a pessoas 

desempregadas e em situação de vulnerabilidade, e foram inseridas 60 pessoas no 

mundo do trabalho. 

 

Parceria com a ACIRP: Movimento de apoio aos empresários afrodescendentes da Região 

Norte, a ser lançado  no dia 28/11. 

Debate sobre o Racismo no Brasil, com a diretoria da ACIRP, no dia 13/11/2017. 
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Realização do Seminário Regional de Políticas para Mulheres em Situação de 

Violência, no dia 20/10/2017, com a presença da palestrante Ana Paula Portella, 

socióloga e pesquisadora da Universidade de Pernambuco e da representante da Fiocruz, 

Graziella Barreiros, que desenvolveu o Projeto Redes neste município. 

O evento contou com a participação de 180 pessoas, sendo vinte cidades da região, no 

período da manhã. No período da tarde, foram apresentadas as diretrizes para a 

implantação de um Protocolo Regional, em consonância com o Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 

Participação, totalizando 75 pessoas. 

 

 

A SECRETARIA DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES, PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA, ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZOU, 6.970 

ATENDIMENTOS. 
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• EDUCAÇÃO INFANTIL – 0 a 5 ANOS - O município de São José do Rio Preto atendeu 18051 

crianças no ano de 2017, em um total de 94 Unidades Escolares. 

• ENSINO FUNDAMENTAL - O município de São José do Rio Preto atendeu 19657 crianças 

no ano de 2017, em um total de 40 Unidades Escolares.   

• EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - O município de São José do Rio Preto atendeu 

1386 jovens e adultos no ano de 2017, nas modalidades Presencial e Semi-Presencial, 

em um total de 02 Unidades Escolares.  

• EDUCAÇÃO ESPECIAL - O município de São José do Rio Preto atendeu 1046 alunos no 

ano de 2017. 

• TRANSPORTE ESCOLAR - Procuramos aperfeiçoar as ações desenvolvidas em anos 

anteriores e implementar outras novas, com a finalidade de melhor atender os alunos da 

Rede Municipal de Ensino. Para tanto, contamos com importantes parcerias, tais como: 

CIEEC, Parque Ecológico Danilo Santos de Miranda, Parque Ecológico Educativo Dr. 

Joaquim de Paula Ribeiro, FAPERP, ECO Santo Antônio, CEDET, Garagem Municipal, 

SMTTS; assim como, estabelecemos novas parcerias com os Gestores dos Núcleos 

Educacionais. 

• Reconstrução do Projeto Político Pedagógico e a Construção Curricular para toda a rede 

de ensino, com estudos e análises da BNCC – Base Nacional Comum Curricular para o 

ano letivo de 2018. 
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• ESPAÇOS EXTERNOS ABERTOS À COMUNIDADE: Abertura de espaços públicos à 

comunidade. São eles: Complexo Swift de Educação e Cultura - COMSEC, Complexo 

Educacional Integrado à Escola de Competência “Deputado Roberto Rollemberg”- 

CEI/ECO,Complexo Educacional Integrado ao Parque Ecológico Educativo “Dr. Joaquim 

de Paula Ribeiro”, Complexo Educacional Integrado ao Parque Ecológico Educativo 

“Danilo Santos de Miranda”, Centro de Artes e Esportes Unificados – CEUs (em 

parceria), Complexo Integrado de Educação, Ciência e Cultura “Dr. Aziz Ab´Saber” – 

CIECC, Complexo Educacional Núcleo da Esperança “Profª Telma Antônia Marques 

Vieira”/ Alvorada, Complexo Educacional Núcleo da Esperança “Profª Maria de Siqueira 

Campos Pires de Albuquerque”/ Santa Clara, Complexo Educacional Núcleo da 

Esperança “José Luiz Spoti”/ Vila Azul, Complexo Educacional Núcleo da Esperança 

“Geraldo José Rodrigues Alckimin”/ Santa Clara.  Os Complexos Educacionais foram 

abertos para comunidade, desde o primeiro mês deste governo e, gradativamente, vem 

ganhando estrutura e sustentabilidade na oferta de atividades esportivas e culturais 

como: futsal, futebol de campo, zumba, capoeira, judô, danças, capoeira, para a 

comunidade de segunda a sexta das 18h00 às 21h00, sábados e domingos das 9h00 às 

17h00.  

• O trabalho integrado com outras Secretarias, Sesc, Unesp, Detran, Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo/ Ministério Público/ Vara da Infância e Juventude da Comarca 

de São José do Rio Preto, Instituto Natura  e Fundação ABRINQ está fortalecido e ativo. 
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• Festival “Teatro para Criança é o Maior Brato”  de 20/01/2017 a 29/01/2017; 

• Festival “Janeiro Brasileiro da Comédia” de 26/01/2017 a 30/01/2017; 

• Mostra Cência de 08/02/ a 12/02/2017; 

• Carnaval/2017 de 18/02/2017 a 28/02/2017; 

• Comemorações do Aniversário de São José do Rio Preto de 11/03/2017 a 19/03/2017; 

• Evento “Duelo de Titãs/ Hip Hop” 1ª edição de 22/04/2017 a 30/04/2017; 

• Evento “Tô na Lona”, de 27/04/2017 a 29/04/2017; 

• Concurso “Nelson Seixas de Fomento à Cultura”, de 01/06/2017 a 14/07/2017; 

• Festival Internacional de Teatro (FIT/2017), de 06/07/2017 a 15/07/2017; 

• Evento “ Arena Cacilda”, de 25/09/2017 a 30/09/2017; 

• Evento “Duelo de Titãs/ HIP Hop” 2ª edição de 17/09/2017 a 24/09/2017; 

• Festival de Música Popular Brasileira (FEM), de 22/10/2017 a 24/10/2017; 

• Festival de música Popular Brasileira (FEM) de 22/10/2017 a 24/10/2017; 

• Réveillon “ Virada na Represa” em 31/12/17; 

 

 

 

 

63  63  

Cultura 

Secretaria de Cultura 



•  ESPORTE COMUNITÁRIO - O departamento de Esportes Comunitários, tem como sua 

função em desenvolver atividades para crianças, adolescentes, adulto, terceira idade e 

pessoas portadoras de necessidades especiais. O departamento atende cerca de 7.583 

pessoas, com 82 núcleos de atividades com 11 atividades distintas.  

• INICIAÇÃO ESPORTIVA - O departamento de Iniciação Esportiva tem por objetivo oferecer 

atividade física e esportiva para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. Atende cerca 

de 5.862 crianças e adolescentes, distribuídos em 44 núcleos de atividades, em 10 

atividades, contando com 69 professores. 

• DEPARTAMENTO DE FUTEBOL - O departamento de futebol, além de coordenar a cessão 

dos campos de futebol da secretaria de esportes, promove campeonatos de futebol 

amador na cidade. No ano de 2017 foi realizado de 25 de abril a 11 de agosto a Copa 

Municipal de Futsal que contou com 80 equipes, que teve como participantes crianças, 

adolescentes e adultos. Realizou XXI Campeonato dInterbairros de Futebol Varzeano de 

15 de março a 13 de agosto que teve a participação de 50 equipes e 131 jogos. Também 

houve a realização da Copa Zona Sul de Futebol Varzeano de 28 de maio a 11 de agosto, 

com 20 equipes e 55 jogos. Este departamento também capitania a Campanha do 

Agasalho, do Fundo Social de Solidariedade da Cidade, na secretaria de Esportes, que, 

em 2017, junto às equipes da várzea arrecadou 60 caixas de agasalhos para serem 

repassadas à campanha. No segundo semestre participou da organização da Copa Poty 

de Futebol Varzeano, de 16 de setembro a 17 de dezembro com 64 equipes e 

realizados158 jogos. 
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• EMPRÉSTIMO DE QUADRAS E CAMPOS - Este ano atendemos 1.077 solicitações de 735 

munícipes, emprestando os nossos espaços para prática esportiva e de lazer. Foram 

utilizados 28 locais para a prática de 14 modalidades diferentes. 

 

• ROÇADAS E LIMPEZA - Foram comprados mais equipamentos para melhor desempenho e 

eficiência do departamento de roçada que teve uma atuação efetiva.. O departamento 

segue uma programação semanal, sempre atendendo conforme a necessidade e 

condições dos nossos 218 espaços. Realizamos 90 roçadas em campos, 13 em ginásios, 

70 em núcleos esportivos e 111 em praças esportivas ao longo de 2017. 

 

• MANUTENÇÃO - No início do ano, visitamos e realizamos um levantamento das 

necessidades, elaboramos um diagnóstico em todos os núcleos esportivos e demais 

dependências sob nossa responsabilidade. Realizamos várias obras em diversos núcleos 

visando sua recuperação e deixando em condições de utilização. Além de atendermos as 

emergências que surgiram. 
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