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Bairro Questão Sugestão Resposta

Chácara de Recreio João 
Bernardino

01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Loteador: cuidar de seus lotes
Loteamento regularizado. Os 

ocupantes/proprietários são responsáveis pela 
manutenção e limpeza dos lotes.

Chácara de Recreio João 
Bernardino

01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Loteador: cumprir o TAC

Loteamento regularizado. O Loteador é 
responsável pela implantação da infraestrutra.  
A secretaria de Habitação tomará as medidas 

cabíveis.
Chácara de Recreio João 

Bernardino
01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Loteador: Fechar passagem ao canavial Acesso a propriedade particular.

São Miguel Arcanjo I 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Maior participação
Procedimento de regularização em andamento, 
sendo Agente Promotor da regularização a 

Associação local.
Duas Vendas G 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Ocupação de áreas loteamento regular

Chácara de Recreio João 
Bernardino

02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Regularização dos Documentos
Loteamento regularizado. O Loteador assumiu a 
responsabilidade para comunicar os adquirentes 

e posterior outorga da escritura.

Chácara de Recreio João 
Bernardino

03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio ambiente e os animais do 
seu bairro?

Regularização dos Documentos
Loteamento regularizado. O Loteador assumiu a 
responsabilidade para comunicar os adquirentes 

e posterior outorga da escritura.

Estância Verão 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Regularização dos Documentos

A Associação de Bairro contratou um técnico 
para elaborar o projeto, estamos aguardando as 
informações para dar andamento ao processo 

de regularização fundiária.

San Luiz II 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Regularização dos Documentos
Em fase de regualização, próxima etapa é a 

convocação dos ocupantes para pré cadastro e 
análise documental.

Santa Paula 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Regularização dos Documentos
Procedimento de regularização em andamento, 
com pendência para anuência da concessionaria 

para acesso a BR‐153. 

São Lucas 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Regularização dos Documentos
Loteamento regularizado. Os ocupantes estão 
aptos para realizar a titulação junto ao Cartório.

São Lucas 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Regularização dos Documentos
Loteamento regularizado. Os ocupantes estão 
aptos para realizar a titulação junto ao Cartório.



São Pedro 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Regularização dos Documentos
Loteamento fase de regualização, somente após 

o registro do loteamento será possivel o 
ocupante ir ao cartório registrar o lote.

Vista Alegre I  01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Regularização dos Documentos
Loteamento fase de regualização, somente após 

o registro do loteamento será possivel o 
ocupante ir ao cartório registrar o lote.

Vista Alegre II 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Regularização dos Documentos
Loteamento fase de regualização, somente após 

o registro do loteamento será possivel o 
ocupante ir ao cartório registrar o lote.

Vila Velha 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Regularizar documentos
Loteamento fase de regualização, somente após 

o registro do loteamento será possivel o 
ocupante ir ao cartório registrar o lote.

Chácara de Recreio João 
Bernardino

Observação
Retirar o poder do loteador 

(Regularização dos Documentos)

Loteamento regularizado. O Loteador assumiu a 
responsabilidade para comunicar os adquirentes 

e posterior outorga da escritura.  Outras 
medidas podem ser tomadas pelo adquirente.
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Santa Clara
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Abertura do núcleo escolar para a 
Comunidade  nos  finais  de  
semana

Engº Schmidt
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Acompanhamento com psicólogo e 
psicopedagogo

Maceno
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Ampliação das vagas em creches

Nova Esperança
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Apoio às escolas

Parque Estoril
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Aprimoramento dos professores e 
melhor salário

Navarreth I e II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Atividades para crianças e idosos 
no núcleo

Rio Preto I
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Aulas de Reforço

Informamos que os professores pertencentes ao quadro do magistério têm em 
suas jornadas, o cumprimento de 10 horas semanais, reservadas a estudos 
individuais e coletivos de HTPC, Preparo de Material, Horário de Estudo e Leitura, 
e 3 horas em local de livre escolha, reservadas ao aprimoramento pessoal e 
profissional. A SME oferece mensalmente formação continuada a todos os 
docentes da Rede. Em relação ao salário, o mesmo está acima do piso nacional 
fixado (R$2,455,35). A valorização salarial passa pela readequação do Plano de 
Cargos e Carreiras. Temos o Bônus Educador Presente, Progressão funcional aos 
docentes e especialistas, conforme tabela de vencimentos contidos na LC 
138/2001 e alterações posteriores.

O Complexo Educacional José Luiz Spotti ‐Núcleo da Vila Azul/Navarrete oferece 
atividades, no período noturno e finais de semana, de segunda a sábado: futsal, 
academia, judô, massoterapia, dança de ritmos, crochê,  pop, futsal e parquinho 
livre para toda a comunidade.

Neste bairro temos Unidades de Educação Infantil que não realizam reforço 
escolar, porém,  nas Unidades de Ensino Fundamental são oferecidas 2 horas 
semanais de reforço.

Quais são os
principais problemas e sugestões para esta administração?

Secretaria de Educação

A creche que atende ao bairro é a EEI.Noêmia Borin Raduan. Há  creches 
adjacentes no Bairro Anchieta(EEI.Amor Celeste Mª de Almeida Gouveia) e mais 
uma creche na região Central (EM. Orlando Guaresqui). Na Educação Infantil, a 
partir de 1 km da residência até a escola, o aluno tem direito a passe escolar.

A Secretaria Municipal de Educação acompanha todas as Unidades Escolares por 
meio de apoio administrativo e pedagógico, e intensificará suas ações  para as 
escolas do bairro.

O Complexo Educacional Geraldo José Rodrigues Alckmin, aberto de segunda a 
sábado, oferece as seguintes atividades: zumba, futsal, judô, massoterapia, 
dança de ritmos, crochê, Kpop, artesanato, futebol de campo, capoeira. Existem 
outras atividades desenvolvidas em parceria com a SENAR.

De acordo com a Lei Complementar nº 138, 28/12/2001, a Rede não conta com 
esses profissionais no quadro da Educação. Assim, em parceira com a Saúde, por 
meio das reuniões intersetoriais é realizado, nas escolas, os encaminhamentos 
dos casos de crianças com necessidades de atendimento em psicólogo e 
fonoaudiólogo, para os serviços das UBS, CAPS e Entidades Conveniadas. Quanto 
ao atendimento do psicopedagogo, a Rede conta com o Centro Gato de Botas, 
nos casos de comprometimento e atraso na aprendizagem, mediante 
necessidade específica identificada pelo professor e confirmada por avaliação 
pedagógica.



Jardim Tarraf II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Biblioteca Comunitária

San Luiz I
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Biblioteca Comunitária

Estância Primavera
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Centro Educacional

Nova Esperança
01. O que podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Conscientização da população

Santa Paula
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Conscientização da população

Santo Antônio
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para 
proteger o meio ambiente e os animais do bairro?

Conscientização da população

São Marcos
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Conscientização da população

São Pedro
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Conscientização da população

Eng. Schmidt
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Construção de nova unidade 
infantil

Bela Vista 4
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Creche no bairro

Estância Jockey Club
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Creche no bairro

Maria Zorita
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Creche no bairro

Parque Industrial
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Creche no bairro

Jardim Tarraf II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso,às crianças e aos 
adolescentes?

Cultura, como palestras 
esclarecedoras

Biblioteca na EM.Adherbal Abrão dos Santos disponível para a 
Comunidade.

Há biblioteca nas Unidades Escolares próximas.

A Secretaria Municipal de Educação participa de várias campanhas 
educativas e promove, nas escolas municipais, por meio dos currículos 
escolares, a conscientização das crianças  e de suas famílias acerca dos 
vários problemas por eles vividos em seus bairros.

As Unidades Escolares realizam palestras abertas à comunidade, de acordo com 
as demandas levantadas e  com o Projeto Político Pedagógico da escola, abertas 
às parcerias com as Secretarias da Saúde, do Meio Ambiente, do Esporte, da 
Cultura,etc.

Foram realizadas melhorias no prédio escolar EM.GRÁCIA MºBORTOLETO I e II.  
Em 2018, pintura geral da escola, serviços de manutenção no prédio escolar na 
área elétrica, marcenaria, hidráulica, desentupimentos, serralheria.

A demanda destes bairros é atendida nos bairros adjacentes. A EM. Modesto 
Rodrigues Marques(0 a 5anos) e EM. Beatriz de Carvalho(0 a 2 anos) todas na 
Vila Toninho. A  EM. Rita Mambreu, localizada na Estância Santa Catarina, 
também atende essas demandas. Na Educação Infantil, a  partir de 1 km da 
residência dos alunos, os mesmos têm direito a passe escolar.

A demanda deste bairro é atendida nos bairros adjacentes: Ed. Infantil, na EM. 
Irmã Martha Maria (Solo Sagrado); na EM. Santa Catarina Labore (Jd. Belo 
Horizonte) e na EM. Anázia Bolçone (Jd. Vetorazo). Na Educação Infantil,  a partir 
de 1 km da residência dos alunos, os mesmos têm direito a passe escolar.

No bairro a demanda é atendida com as creches EM. Zilda Natel, EM. Dom José 
Joaquim Gonçalves, EM. Principe Encantado Unidade II. Na   Educação Infantil,  a 
partir de 1 km da residência dos alunos, os mesmos têm direito a passe escolar.

 O Complexo Educacional Maria de Siqueira Pires de Albuquerque, aberto de 
segunda a sábado, oferece  atividades: futsal, judô, dança de ritmos, capoeira, 
violão, basquete. Existem outras atividades desenvolvidas em parceria com a 
SENAR e Instituto CANOPUS e ROTARY CLUB.



São Lucas
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Cursos da área rural e meio 
ambiente

Mansour Daud
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, 
ruas, avenidas, prédios públicos, etc.)

Educação de qualidade

Parque dos Pássaros
05. Quais programas culturais e esportivos são mais 
importantes para a comunidade?

Educação de qualidade

Santa Paula
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Educação permanente com o 
próximo

Fraternidade
05. Quais programas culturais e esportivos são mais 
importantes para a comunidade?

Escola da Família

Estância São Pedro III
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Escola de Ensino Fundamental

Maria Zorita
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola de ensino fundamental e 
técnico

Arroyo
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola e Creche no bairro

Fraternidade
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola e Creche no bairro

Esse bairro é atendido nas seguintes Unidades Escolares: EM. Júlio de Faria 
(Santo Antonio), EM. Leticia Di Lorenzo Arroyo(Nova Esperança) e as Unidades 
de Ensino Fundamental EM. Silvio Benito Martini(Santo Antonio), EM. Antônio de 
Souza (Residencial Caetano) EM. Cyrino Vaz de Lima (Nova Esperança). Na Ed. 
Infantil, a partir de 1 km da residência do aluno, o mesmo tem direito a passe 
escolar e, no Ensino Fundamental, a partir de 2km, o aluno tem direito a passe 
escolar ou ao transporte em frota própria da prefeitura.

O atendimento dos moradores desse bairro é feito, na Ed. Infantil, nas escolas, 
na EM. Neide Egéa Laguna,  na EM. Dayse Rollemberg Treflíglio (Parque da 
Cidadania), na EM. Júlio de Faria, EM. Irmã Dulce, na EM.Tacla Said Benetti 
(Santo Antonio) e na EM. Leticia de Arroyo (Nova Esperança). No Ensino 
Fundamental, nas escolas: na EM. Paul Percy Harris,  na EM. Dayse Rollemberg 
Trefliglio (Parque da Cidadania),  na EM.Darcy Ribeiro,  na EM.Silvio Benito 
Martini (Santo Antonio) e  na EM. Cyrino Vaz de Lima(Nova Esperança). Na Ed. 
Infantil, a partir de 1 km da residência dos alunos, os mesmos têm direito a passe 
escolar. No Ensino Fundamental, a partir de 2 km, o aluno tem direito a passe 
escolar ou ao transporte em frota própria da prefeitura.

Temos uma grande demanda nesse bairro nas Ed. Infantil e Fundamental. As 
crianças dessa região são atendidas, em grande parte, na Vila Toninho, nas 
escolas: na EM. Beatriz de Carvalho, na  EM. Modesto Rodrigues Marques e na 
EM. João José Feris. Atendemos, também, em outras unidades escolares de 
Schimidt: na  EM. Rita Mendes Mambreu e na EM. Ieda de Souza Seixas, ambas 
núcleo Santa Catarina. Quanto ao bairro Fraternidade II, está em andamento, a 
construção de uma unidade escolar para atendimento infantil. Na Educação 
Infantil, a partir de 1 km, o aluno tem direito a passe escolar e, no Ensino 
Fundamental, a partir de 2km, o mesmo tem direito a passe escolar ou 
tramsporte em frota própria da prefeitura.

A educação de qualidade passa por investimentos nos aspectos 
pedagógicos(formação) e administrativo(valorização dos professores da 
educação, infraestrutura), entre outros.

São ofertados cursos em parcerias com o SENAR para a Comunidade rural 
pertencente à área de abrangência.

A proposta pedagógica nas unidades escolares estimula o diálogo, a técnica de 
processo circular para mediação de conflitos. As unidades escolares, por meio de 
seu colegiado ‐ Conselhos Escolares e APM e reuniões de pais e mestres realizam 
o acolhimento da comunidade e de suas demandas durante o ano letivo de 2018.

 Os Complexos Educacionais estão abertos, de segunda a sábado, oferecem as 
atividades (futsal ,judô, dança de ritmos, capoeira, violão, basquete), para alunos 
e seus familiares, e ainda são desenvolvidas outras atividades em parceria com a 
SENAR.



Jdm. Veneza
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola e creche no bairro

Parque dos Pássaros
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Escola e Creche no bairro

Parque dos Pássaros
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola e Creche no bairro

Setsul
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idosos,às crianças e adolescentes?

Escola e Creche no bairro

Duas Vendas G
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso,às crianças e aos 
adolescentes?

Escola em tempo integral

Nova Veneza 
(Engº.Schimidt)

09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola em tempo integral

Santa Catarina
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola em tempo integral

Duas Vendas G
01. O que podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Escola Estadual

Duas Vendas G
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola Estadual

Estância Verão
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola no  bairro

Nessas regiões contamos com os Núcleos Educacionais:  EM.Dunalva do Amaral 
Farath e EM.Flávio Fasanelli Rodrigues. Existe Educação Infantil nas Unidades 
Escolares: EM.Ana Mantovani,EEI Lucy Hage,EEI.Maria Marcolina,EEI.Irmã 
Julieta,EM.Pinóquio e EM.Maria Faria e Ensino Fundamental, nas escolas: 
EM.Daud Jorge Simão(Cidade Jardim) e Luiz Jacob (São Francisco). Na Educação 
Infantil, a partir de 1km da residência do aluno, o mesmo tem direito a passe 
escolar e no Ensino Fundamental, a partir de 2 km,  o aluno tem direito ao 
transporte em frota própria da prefeitura.

Esse bairro é atendido no Ensino Fundamental, mas escolas: EM. Ieda de Souza 
Seixas(Bairro Santa Catarina) e EM. João José Féris(Vila Toninho).Na Ed. Infantil, 
nas escolas:  EM. Modesto Rodrigues Marques, EM. Beatriz de Carvalho(Vila 
Toninho) e EM. Rita Mendes Mambreu. Na Educação Infantil,  a partir de 1 km, o  
aluno tem direito a passe escolar e no  Ensino Fundamental, a partir de 2km, o 
mesmo tem direito a passe escolar ou transporte em frota própria da prefeitura..

O Governo do estado de São Paulo, por meio da Diretoria Regional de Ensino de 
São José do Rio Preto, é que dispõe da competência para planejamento de 
construções de escolas de Ensino Fundamental II ( 6º ao 9º ano) e escola de 
Ensino Médio ( 1º ao 3º ano) de acordo com a demanda do bairro.

Esse bairro é atendido no Ensino Fundamental, na escola:  EM. Adherbal Abrão 
dos Santos, EM. Oscar Arantes Pires e EM. Luiz Jacob. Na Educação Infantil, nas 
escolas: EM. Barbar Cury, EM. Soldadinho de Chumbo e EM. Pinóquio. Nas 
creches: EM. Chapeuzinho Vermelho, EEI. Amor Celeste (Extensão Redentora), 
EEI. Irmã Estelita e EM.Orlando Guaresqui (todas regiões centrais) e EEI. Luci A. 
Zainum Hage (São Francisco). Todasas escolas ficam distantes do Bairro Parque 
dos Pássaros e os alunos recebem passe escolar e no Ensino Fundamental, a 
partir de 2 km, o aluno tem direito ao transporte em frota própria da prefeitura.

Esse bairro é atendido pelo Núcleo Educacional do Bairro Santa Clara (EM. Paulo 
José Fróes e  EM. Regina Mallouk).Na Ed. Infantil, a  partir de 1 km da residência 
do aluno, o mesmo tem direito a passe escolar e, no Ensino Fundamental, a 
partir de 2km, o aluno tem direito a passe escolar ou ao transporte em frota 
própria da prefeitura.



Fraternidade
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Escola no bairro

Jardim Felicidade
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola no  bairro

Jdm. Suzana,Caparroz e 
Sônia

09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola no  bairro

Luz da Esperança
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola no  bairro

Setsul
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola no  bairro

Jdm. Veneza
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escola Técnica

Maria Zorita
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Escola Técnica

Setsul
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Escola Técnica

São Lucas
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escolas  e  creches  em   período 
integral

Esse bairro é atendido pela Unidade Escolar EM. Lourival Pires Fraga(Luz da 
Esperança), ofertando vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade. 

A demanda desses bairros é atendida pela EM. Antonio Teixeira Marques (Vila 
Anchieta) e EM. Ruy Nazareth (Bairro João Paulo).

A demanda desse bairro é atendida pelas seguintes escolas infantis: EM Elvira de 
Guzzi, EM Jacy Salles, EM Celia Homsi, EM Maria Inês Arnal e EM Ilda Barbosa. 
No Ensino Fundamental é atendida pelas escola: EM Parque Jaguaré  e EM. Ruy 
Nazareth, ambas no Bairro João Paulo.

Temos uma grande demanda nesse bairro na Ed. Infantil e Ensino Fundamental. 
As crianças dessa região, são atendidas em grande parte, na Vila Toninho(EM. 
Beatriz de Carvalho e EM. Modesto Rodrigues Marques) e EM. João José Feris. 
Atendemos, também, em outras unidades escolares de Schimidt(EM. Rita 
Mendes Mambreu e EM. Ieda de Souza Seixas), ambas núcleo Santa Catarina. 
Quanto ao Fraternidade II, está em andamento a construção de uma unidade 
escolar, para atendimento infantil. Na Educação Infantil, a partir de 1 km, o aluno 
tem direito a passe escolar e no Ensino Fundamental, a partir de 2km, o aluno 
tem direito a passe escolar ou direito ao transporte em frota própria da 
prefeitura..

A escola técnica é oferecida na ETEC " Philadelpho Golvea Neto" e, para 2019, no 
Instituto Federal de São Paulo, campus São José do Rio Preto.

Na região, contamos com os Núcleos Educacionais: EM. Dunalva do Amaral 
Farath e EM. Flávio Fasanelli Rodrigues. Quanto à Educação Infantil, o 
atendimento é nas escolas: EM. Ana Mantovani, EEI Lucy Hage, EEI. Maria 
Marcolina, EEI. Irmã Julieta, EM. Pinóquio e EM. Maria Faria. Quanto ao Ensino 
Fundamental, o atendimento se faz: EM. Daud Jorge Simão (Cidade Jardim) e Luiz 
Jacob (São Francisco). Na Ed. Infantil, a partir de 1km da residência do aluno, o 
mesmo tem direito a passe escolar e, no Ensino Fundamental a partir de 2 km, o 
aluno tem direito ao transporte em frota própria da prefeitura.

Esse bairro é atendido nas seguintes Unidades Escolares: EM.Lourival Pires 
Fraga(Luz da Esperança) e EM. Décio Monzoni(Parque da Liberdade) e, na 
Unidade de Ensino Fundamental: EM.Antonio Espada Filho(Parque da 
Liberdade).Na Ed. Infantil, a partir de 1 km da residência do aluno, o mesmo tem 
direito à passe escolar e, no Ensino Fundamental, a partir de 2 km, o aluno tem 
direito ao transporte em frota própria da prefeitura.



San Luiz I
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Escutar as famílias

Estância São Pedro
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Facilitar acesso e qualidade da 
educação

São Lucas
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Fiscalização dos alimentos

Jardim Tarraf II
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Idiomas

Vila Velha
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Incentivar o cumprimento da lei

São Pedro
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Incentivo a leitura

Arroyo
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

Estância Primavera
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

Estância São Pedro
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

Jardim Bianco
05. Quais programas culturais e esportivos são mais 
importantes para a comunidade?

Informática

Jardim Felicidade
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

Jardim Tarraf II
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

Jdm. Suzana,Caparroz e 
Sônia

10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

São realizadas visitas técnicas, pelas nutricionistas do Departamento da Merenda 
Escolar, onde são avaliadas questões como higiene, organização, execução do 
cardápio, qualidade e quantidade dos gêneros recebidos.
Além disso, os gêneros perecíveis são vistoriados, antes de serem distribuídos 
nas unidades escolares. Ainda, contamos com a fiscalização do Conselho da 
Alimentação Escolar.

As famílias são ouvidas por meio do horário de atendimento aos pais, previsto na 
jornada de trabalho docente e, também, nas reuniões de pais e mestres e, nas 
assembleias por meio da participação nos colegiados ‐ APM e Conselho  Escolar.

Já existe , na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 18 computadores com banda larga.

Já existe,  no Complexo Educacional mais próximo, um Laboratório de 
Informática em funcionamento com 13 computadores com banda larga.

Estamos adquirindo equipamentos para montar um laboratório de informática, 
na Unidade Escolar mais próxima ( Processo 11021/2018 Edital 114 
).Acreditamos, que até o final do ano, o laboratório estará em funcionamento, 
com conexão com a internet banda larga. 

Já existe,  na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 15 computadores com banda larga.

Já existe , na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 15 computadores com banda larga.

Já existe,  na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 15 computadores com banda larga.

Já existe,  na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 12 computadores com banda larga.

Os projetos de incentivos à leitura, desenvolvidos nas Unidades Escolares, vão 
desde "sacola literária", "Pare para ler", entre outros.

Qualidade da Educação perpassa pela formação e valorização dos profissionais 
da Educação.

Não temos curso de idiomas ofertados pela Secretaria Municipal de Educação, 
porém, há oferta de cursos de idiomas, gratuitamente, na EE. Monsenhor 
Gonçalves e na Universidade Estadual Paulista ‐ UNESP.

A educação ofertada na rede municipal de ensino atende aos princípios 
normativos descritos na Constituição Federal/1988 e na LDB 9394/96.



Res. Caetano I e II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso,às crianças e aos 
adolescentes?

Informática

Res. Caetano I e II
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Informática

San Luiz I
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

São Deocleciano
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

São Manoel
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

Bela Vista 4
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática

Engº Schmidt
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Informática, Inglês

Santa Clara
05. Quais programas culturais e esportivos são mais 
importantes para a comunidade?

Intercâmbios entre as escolas

Jardim Tarraf II
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Limpeza das  ruas

San Luiz I
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Local adequado para cursos

São Miguel Arcanjo I 
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Mais recursos

Estância Verão
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso,às crianças e aos 
adolescentes?

Mais vagas nas escolas e creches

Estamos adquirindo equipamentos para montar um laboratório de informática 
na Unidade Escolar mais próxima ( Processo 11021/2018 Edital 114 ). 
Acreditamos, que até o final do ano, o laboratório estará em funcionamento com 
conexão com a internet banda larga. 

Já existe,  na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 15 computadores com banda larga. 

Já existe , na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 12 computadores com banda larga.

Já existe , na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 15 computadores com banda larga

Já existe,  na Unidade Escolar mais  próxima, um Laboratório de Informática em 
funcionamento com 15 computadores com banda larga. O Inglês é ofertado na 
EE "Monsenhor Gonçalves' e na Universidade Estadual Paulista‐UNESP. 

São disponibilizados recursos Federais, Estaduais e Municipais para a Educação. 

Esse bairro é atendido pelo Núcleo Educacional do Bairro Santa Clara (EM.Paulo 
José Fróes e EM.Regina Mallouk). Na Ed. Infantil, a partir de 1 km da residência 
do aluno, o mesmo tem direito a passe escolar e no Ensino Fundamental, a partir 
de 2 km, o aluno tem direito ao transporte em frota própria da prefeitura.

Estamos adquirindo equipamentos para montar um laboratório de informática 
na Unidade Escolar mais próxima ( Processo 11021/2018 Edital 114 ). 
Acreditamos, que até o final do ano, o laboratório estará em funcionamento com 
conexão com a internet banda larga. 

Estamos adquirindo equipamentos para montar um laboratório de informática 
na Unidade Escolar mais próxima ( Processo 11021/2018 Edital 114 
).Acreditamos, que até o final do ano, o laboratório estará em funcionamento 
com conexão com a internet banda larga. 

A comunidade deve propror quais cursos são de seu interesse para 
encaninhamento à Secretaria Municipal do Trabalho que deve determinar o seu 
funcionamento.

No Bairro Santa Clara temos o Complexo Educacional "Geraldo José Rodrigues 
Alckmin"que é constituído pelas escolas de Ensino Fundamental  e de Educação 
Infantil. Há uma grande área de convivência, possibilitando interações entres as 
escolas.
A Secretaria Municipal de Educação não realiza o serviço de limpeza das ruas, 
porém colabora com ações educativas, com  nossas crianças, adolescentes, 
jovens e adultos.



Santa Clara
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Material Didático

São Deocleciano
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Melhor corpo docente na formação

João Paulo II
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Melhorar a qualidade

Santo Antônio
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, 
ruas, avenidas, prédios públicos, etc)

Menos destruição

Luz da Esperança
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Núcleo

São Manoel
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Núcleo Educacional

Santa Paula
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Palestras Educativas

Vila Ideal
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Palestras Educativas

Vila Velha
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Palestras Educativas

Jardim Felicidade
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Play Ground para crianças

Duas Vendas G
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Praça com playground

Nova Veneza 
(Engº.Schimidt)

02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Professor de Educação Física

A educação de qualidade passa por investimentos nos aspectos 
pedagógicos(formação) e administrativo (valorização dos professores da 
educação, infraestrutura) entre outros. 

A conscientização da população, para zelar do patrimônio público, é dever de 
toda a sociedade. O tema é trabalhado nas unidades escolares como educação 
para cidadania.

No bairro Jardim Felicidade não há escola, porém possuímos, na região,                   
as Unidades Escolares: EM.Elvira de Guzzi, Bosque Encantado, Jacy Salles e Paulo 
Fróes.  Ainda há creches conveniadas : Inês Arnal, Formosa, Raquel Veroneze. 
Nessas escolas citadas há parque infantil.

Materiais Didáticos ‐ Programa Nacional do Livro e Material Didático(PNLD), em 
parceria com o MEC e Programa Ler e Escrever ‐ Língua Portuguesa e Matemática 
(EMAI).

O bairro possui as seguintes escolas: EM.Dona Jota ‐ Georgina Atra Hawilla ‐ 
Unidade I e II (Estância Suíça), com atendimento de 0 a 5 anos. Na Unidade I tem 
parque infantil. Nas proximidades existe um salão com área de convivência e há 
uma quadra cercada por tela, com  academia ao ar livre.  

A Unidade Escolar EM.Ieda de Seixas de Souza atende alunos em período 
integral, com professor de Educação Física, no horário regular e no período 
complementar.

A formação continuada é ofertada dentro da jornada de trabalho de cada 
docente, realizada na Unidade Eescolar. e na Secretaria Municipal da Educação 
(Complexo Swift), com pauta formativa proposta a partir das demandas 
formativas elencadas na Câmara de formação.

As Unidades Escolares realizam palestras abertas às comunidades, de acordo 
com as demandas levantadas e  com o Projeto Político Pedagógico de cada 
escola. Estas estão  abertas às parcerias com as Secretarias: Saúde, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Cultura, etc.

 O Complexo Educacional Geraldo José Rodrigues Alckmin é aberto, de segunda a 
sábado,  oferece  atividades (zumba, futsal, judô, massoterapia, dança de ritmos, 
crochê, pop, artesanato, futebol de campo, capoeira). Oferta outras atividades 
desenvolvidas em parceria com a SENAR.

Não há núcleo nesse bairro, porém, temos uma Unidade Escolar, EM.Lourival 
Pires Fraga, que atende 194 crianças, na faixa etária de 0 a 5 anos, e de acordo 
com Projeto Político Pedagógico são realizadas atividades com as crianças e suas 
famílias.



Vista Alegre I
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Professores, Material Pedagógico e 
Uniformes

Vista Alegre II
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Professores, Material Pedagógico e 
Uniformes

Maria Zorita
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Programa de Alfabetização para 
melhor idade

Jardim Bianco
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Projetos educacionais

João Paulo II
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Projetos educacionais

Maceno
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Projetos educacionais

San Luiz II
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Projetos educacionais

Santo Antônio
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para 
proteger o meio ambiente e os animais do bairro?

Projetos educacionais

Santo Antônio
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Projetos educacionais

Luz da Esperança
05. Quais programas culturais e esportivos são mais 
importantes para a comunidade?

Projetos em horários alternativos

Parque Estoril
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Projetos para crianças de 05 a 13 
anos, uniforma no início do ano

Engº Schmidt
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Psicólogo, psicopedagogo, 
fonoaudiólogo

São Deocleciano
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Psicopedagogos em escolas

São Deocleciano
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Psicopedagogos para crianças em 
atraso

Oferecidas nas Unidades Escolares EM.Adhemir Dib e EM.Darcy Ribeiro.

Há um concurso para professor(PEB I), para suprir a carência de professor em 
andamento. Em relação aos uniformes, neste ano, foram encaminhadas 02 
(duas) camisetas por aluno, para todas as Unidades Escolares.Quanto ao material 
pedagógico, todas as Unidades Escolares foram atendidas, de acordo com as 
suas necessidades ( item a item). 

De acordo com a Lei Complementar nº 138, de 28/12/2001 a rede não conta com 
estes profissionais em seus  quadros. Assim, em parceira com a Secretaria 
Municipal de Saúde, por meio das reuniões intersetoriais são 
encaminhaminhados os casos de crianças com necessidades de atendimento em 
psicólogo e fonoaudiólogo, para os serviços das UBS, CAPS e Entidades 
Conveniadas. Quanto ao atendimento do psicopedagogo. a rede conta com o 
Centro Gato de Botas, nos casos de comprometimento e atraso na 
aprendizagem, mediante necessidade específica identificada pelo professor e 
confirmada por avaliação pedagógica.

A EM. Ruy Nazareth oferece atividades educativas, em contraturno escolar.

A EM. Profª Lydia Sanfelice oferece atividades educativas, em contraturno 
escolar, e a Associação Damas de Caridade, também, oferta atividades 
educativas, em contraturno.

Escola de Competências ‐ ECO ( atividades educativas em contraturno escolar).      
Paraíso ‐ Jardim Nunes (atividades em contraturno escolar que se iniciarão no 
segundo semestre letivo de 2018).

A Instituição Casa de Eurípedes oferece atividades educativas, em contraturno 
escolar, e a EM. Alberto José Ismael  oferta atividades educativas, em caráter de 
jornada ampliada.

A Associação Artística e Cultural do Interior Paulista ‐ AACIP oferece atividades 
educativas, em contraturno escolar.

Não há atividades educativas em contraturno nesse bairro, porém, temos dentro 
da área de abrangência, os seguintes projetos: AELUZ, Rancho de Luz e 
Pinheirinho, com distâncias aproximadas de 2 a 2,5 km.

Não há atividades educativas, em contraturno, nesse bairro, porém, temos 
dentro da área de abrangência, o seguinte projeto: Paraíso ‐ Talhado, com 
distância aproximada de 2 a 2,5 km.



Nova Veneza 
(Engº.Schimidt)

09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Realizar palestras no bairro

Santa Clara
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Recursos Humanos

São Felício
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Reforço escolar

Eng. Schmidt
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, 
ruas, avenidas, prédios públicos, etc.)

Reforma da creche

Vila Ideal
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Reformar a escola do bairro

Parque Industrial
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Reformar escolas

Vista Alegre I
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Rompimento com a empresa 
terceirizada

Vista Alegre II
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Rompimento com a empresa 
terceirizada

O bairro é atendido pelas Unidades Escolares EM Vera e EM Grácia Maria da Silva 
Bortoleto (creche) e por uma Escola Estadual Padre Clemente Marton Segura. 
Estas realizam palestras abertas às comunidades de acordo com as demandas 
levantadas e com o Projeto Político Pedagógico de cada escola. As mesmas estão  
abertas às parcerias,  com as Secretarias Municipais: Saúde, Meio Ambiente, 
Esporte e Lazer, Cultura, etc.

Em relação a empresa terceirizada, informamos que pela data de pesquisa trata‐
se da Empresa Maza Comercial Eireli Ltda, prestadora de serviços de limpeza, 
asseio e predial, contrato rescindido unilateralmente em 23/11/2018. Foi aberto 
processo licitatório onde a empresa Alt Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda 
logrou‐se vencedora, assumindo, a partir de então, a prestação dos serviços de 
limpeza, asseio e conservação predial, e encontra‐se ativa até a presente data.

Na EM.FRANCISCO FELIPE CAPUTO, tem sido realizados os serviços de 
manutenção  no prédio de hidráulica, elétrica, serviços de serralheria, 
marcenaria, vidraçaria e desentupimentos de caixa de esgoto.

Nesse bairro temos Unidades de Educação Infantil que não realizam reforço 
escolar, porém,  nas Unidades de Ensino Fundamental são oferecidas 2 horas 
semanais de reforço.

Na EM.GRÁCIA MºBORTOLETO I e II, em 2018, tem sido realizados: 
pintura geral da escola, serviços de manutenção no prédio escolar na 
área elétrica, marcenaria, hidráulica, desentupimentos, serralheria.

Na EM.LYDIA SANFELICE tem sido realizados: serviços de manutenção  no 
prédio de hidráulica, elétrica, serviços de serralheria, marcenaria, 
vidraçaria e desentupimentos de caixa de esgoto.                           Na 
EM.LAERTE TEIXEIRA, os serviços de manutenção no prédio escolar na 
área de elétrica, hidráulica, pequenos reparos de pedreiro.

Há um concurso para professor(PEB I) e especialistas( supervisor, diretor e 
coordenador pedagógico), com o fim de ampliar o quadro de recursos humanos 
da Secretaria Munucipal da Educação. 



Jardim Tarraf II
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, 
ruas, avenidas, prédios públicos, etc.)

Sem pichação

Estância São Pedro III
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Supletivo e informática no bairro

Santa Catarina
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade 
de seu bairro mais utiliza ou necessita?

Supletivo e informática no bairro

São Felício
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Transporte de alunos

São Lucas
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Transporte de alunos

Setsul
01. O que podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Transporte Escolar

Setsul
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Transporte Escolar

Jdm. Veneza
09. O que é necessário para melhorar a Educação no 
seu bairro?

Transporte para  alunos

A Educação de Jovens e Adultos é oferecida nas Unidades Escolares 
EM.Adhemir Dib e EM.Darcy Ribeiro. Estamos adquirindo equipamentos, 
para montar um laboratório de informática na Unidade Escolar mais 
próxima  (Processo 11021/2018 Edital 114).Acreditamos que, até o final 
do ano, o laboratório estará em funcionamento com conexão com a 
internet banda larga. 

Alunos transportados pela Linha 06 - EM.ANTONIO DE SOUZA

Alunos transportados pela Linha 08 - EM.JOANA CASAGRANDE VINHA

Alunos transportados pela linha 10 - EM. DAUD JORGE SIMÃO

Alunos transportados pela linha 10 - EM. DAUD JORGE SIMÃO

Alunos transportados pela Linha 12 - EM.MICHEL PEDRO SAWAYA

As escolas da área de abrangência do bairro buscam orientar e conscientizar os 
alunos sobre a preservação do meio ambiente em que vivemos e do patrimônio 
público, que é um bem comum de uso de todos.



Secretaria Municipal de  
Saúde 

  



BAIRRO PERGUNTAS DEMANDA APONTADA AÇÕES/MELHORIAS

Maceno
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Abrigo de animais abandonados Não dispomos de abrigo municipal, sendo essa uma area de estudo.

Nova Veneza (Engº.
Schimidt)

06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Acabar com falta de remédios Foi publicada a REMUME 2018 e normalizado o abastecimento dos medicamentos 

nela constantes.

São Marcos 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Ações preventivas de Cardiologia

São realizadas ações de promoção/prevenção através de grupos de hipertensão, 
grupos de qualidade de vida (caminhada, alongamento, liang gong, etc), atendimento 

multiprofissional, inclusão de Práticas Integrativas e Complementares - PICs 
(auriculoterapia, moxabustão, ventosas, etc) e incentivo ao autocuidado

Maceno 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Agendamento On line

Foi implantado o Prontuario Eletronico (PEP) em 100% das UBS e UBSF e  está 
sendo expandido o uso para o demais Serviços. Na Atenção Especializada o munícipe
tem o retorno agendado ao témino da primeira consulta não sendo necessário retornar

a Unidade. 

Jardim Felicidade 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos?

Ampliar e melhorar atendimento da UBS
e UPA em especialidades

É preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica o atendimento de clínica 
médica, pediatria e ginecologia com meta de 80% de resolutividade. Implantado o 

serviço na especialidade de Ortopedia nas UPAs Norte - Jaguaré e Tangará

Parque Estoril 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos?

Ampliar e melhorar atendimento da UBS
e UPA em especialidades

É preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica o atendimento de clínica 
médica, pediatria e ginecologia com meta de 80% de resolutividade. Implantado o 

serviço na especialidade de Ortopedia nas UPAs Norte - Jaguaré e Tangará

Nova Veneza (Engº.
Schimidt)

06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Ampliar horário de atendimento da UBS

São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade de
adequação dos horários de atendimento. Afim de atender a demanda realizamos 

mutirão noturno mensalmente. Atualmente temos 06 UBS com horario expandido de 
atendimento (das 7h00 as 22h00)

São Pedro 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Apoio ao Centro de Zoonozes

 Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) 
aumentando consideravelmente o número de castrações. Reestruturação tecnológica 
do CCZ com substituição da conexão via rádio por fibra óptica. Implantado o Sistema 

de Gerenciamento de Ato Cirurgico Canino e Felino organizando a lista de forma 
prioritária conforme Decreto 18.022 de 17 de Abril de 2018, que proporcionou 

transparência da lista de espera para castração de caninos e felinos ficando esta 
disponível para consulta através: http://www.riopreto.sp.gov.br/castracao

San Luiz II
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Atendimento aos animais

 Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) 
aumentando consideravelmente o número de castrações. Reestruturação tecnológica 
do CCZ com substituição da conexão via rádio por fibra óptica. Implantado o Sistema 

de Gerenciamento de Ato Cirurgico Canino e Felino organizando a lista de forma 
prioritária conforme Decreto 18.022 de 17 de Abril de 2018, que proporcionou 

transparência da lista de espera para castração de caninos e felinos ficando esta 
disponível para consulta através: http://www.riopreto.sp.gov.br/castracao

Estância Primavera 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Atendimento cordial ao público Realizado educação permanente para o acolhimento ao público. Disponibilizamos 

ouvidoria/ Disque Saúde visando resolver pontualmente situações inadequadas

Parque Industrial 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Aumentar a quantida de exames

Implantação do laboratório de patologia clinica no Complexo Pró Saúde visando 
ampliar de 118 mil exames por mês  para 140 mil sem onerar o elário público. O 

Latoratório terá capacidade de realizar até 200 mil exames nos proximos 05 anos.   



Parque Industrial 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Aumentar médicos e especialistas

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

São Felício
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 

prédios públicos,
etc)

Bom atendimento na saúde Realizado educação permanente para o acolhimento ao público. Disponibilizamos 
ouvidoria/ Disque Saúde visando resolver pontualmente situações inadequadas

Santa Clara 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Campanhas de conscientização Realizado mensamente campanhas temáticas conforme cronograma federal e 

municipal

Arroyo
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e 2018 no NINO
RAÇÕES - Av. Izabel Martins Arroyo, 510.

Bela Vista 4
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

O Bela Vista 4 não localizamos, mas de forma geral as ações de castração e 
vacinação dos animais foram ampliadas

Duas Vendas G
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica nos bairros Jardim Simões, Jardim 
Nunes e Parque Residencial Dom Lafayete Libânio em 2017 e 2018. A castração de 
animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. 
Em 2017, houve contração de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) 
aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o 
Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar 

cadastros de animais em situações de vulnerabilidade. Os animais para adoção estão 
disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Engº Schmidt
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica na Praça Santa Apolônia em 2017 
e 2018. Será realizado repasse no dia 15 de setembro, sábado, das 9:00 às 12:00 
horas.A castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses 

mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contração de profissionais (veterinários e 
técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em

2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou 
critérios para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade. Os 

animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 
08:00 às 17:00 horas.

Estância Primavera
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica posto volante no dia 10 de 
outubro de 2018 das 15:00 às 19:00 horas. A castração de animais é oferecida pelo 
Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio.  (veterinários e técnicos 
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade. Os animais para 
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.



Estância São Pedro III
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no dia 27 de outubro 2018, sábado
das 9:00 às 12:00 no Bar da Bel, Rua Jequitibá, 111. A castração de animais é 

oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. Em 2017, 
houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) 

aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o 
Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar 

cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão
disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Estância Verão
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em posto volante no dia 01 de 
outubro de 2018, das 15:00 às 19:00 horas. A castração de animais é oferecida pelo 

Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. Em 2017, houve 
contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando 
consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 

18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de 
animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis 

para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Fraternidade
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em posto volante no dia 14 de 
novembro de 2017, das 10:00 às 16:00 horas. Em 2018 a campanha de vacinação 

não foi realizada no bairro por falta de local apropriado para montar posto de 
vacinação. O Centro de Controle de Zoonoses é o ponto de referência para vacinação
antirrábica. A castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses 

mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e
técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em

2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou 
critérios para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os 

animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 
08:00 às 17:00 horas.

Jardim Bianco 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica nos bairros Residencial Gabriela, 
CECAP e Solo Sagrado 2017 e 2018. A castração de animais é oferecida pelo Centro 

de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contração de 
profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o
número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as 

esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de animais em situações de 
vulnerabilidade.Os animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda 

à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Luz da Esperança
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e 2018. A 
castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante 

cadastro prévio.  Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.



Maceno
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e 2018. A 
castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante 

cadastro prévio.  Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.

Mansour Daud
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro Vila Elvira em 2017 e 
2018. A castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses 

mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e
técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em

2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou 
critérios para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os 

animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 
08:00 às 17:00 horas.

Maria Zorita
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica nos bairros Solo Sagrado, CECAP 
e Eldorado em 2017 e 2018. A castração de animais é oferecida pelo Centro de 

Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contratação de 
profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o
número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as 

esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de animais em situações de 
vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda

à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Marisa Cristina I e II
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em praça pública na praça pública -
Rua José Castilho x Rua João Tramonte x Rua Francisco Rosaboni, bairro 

Residencial Santa Ana em 29 de setembro de 2018, sábado, das 9:00 às 12:00 horas.
A castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante 

cadastro prévio.  Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.

Marisa Cristina I e II 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em praça pública na praça pública -
Rua José Castilho x Rua João Tramonte x Rua Francisco Rosaboni, bairro 

Residencial Santa Ana em 29 de setembro de 2018, sábado, das 9:00 às 12:00 horas.
A castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante 

cadastro prévio.  Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.



Navarreth I e II
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 22 de setembro de 
2018, sábado, das 9:00 às 12:00, no Pet Shop Gianini, Rodovia Vicinal Vila Azul, km 

3,5. A castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses 
mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e
técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em

2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou 
critérios para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os 

animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 
08:00 às 17:00 horas.

Nova Esperança
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e 2018. A 
castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante 

cadastro prévio.  Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.

Parque Estoril
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e 2018. A 
castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante 

cadastro prévio. Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos 
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.

Parque Industrial
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e 2018. A 
castração de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante 

cadastro prévio.  Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos
em veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 
publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 

para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.

San Luiz I
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e em 2018 será 
realizada campanha de vacinação no dia 06 de outubro, sábado, das 09:00 às 12:00 

horas, na Venda Primavera, Av. Primavera, 96.  2018. A castração de animais é 
oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio.  Em 2017, 

houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) 
aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o 
Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar 

cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão
disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.



Santa Catarina
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em 2017 no Jd Novo Mundo, Jd 
Santa Luzia e 2018 no Jd Santa Luzia. A castração de animais é oferecida pelo Centro
de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contratação de 

profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o
número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as 

esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de animais em situações de 
vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda

à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Santa Clara
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em posto volante em  2017 e em 
2018 será realizada no dia 29 de setembro, sábado, das 09:00 às 12:00 horas na 

CASA DE RAÇÃO SANTA CLARA, Estrada Pastor José Perozin, n° 123. A castração 
de animais é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro 
prévio.  Em 2017, houve contratação de profissionais (veterinários e técnicos em 
veterinária) aumentando consideravelmente o número de castrações. Em 2018, 

publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios 
para priorizar cadastros de animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para
adoção estão disponíveis para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 

horas.

São Lucas
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em posto volante no dia 09 de 
outubro de 2018, das 15:00 às 19:00 horas. A castração de animais é oferecida pelo 

Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio.  Em 2017, houve 
contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando 
consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 

18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de 
animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis 

para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas..

São Miguel Arcanjo I
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em 2017 na Vila Azul, e em 2018 
será no dia 22 de setembro de 2018, sábado, das 09:00 às 12:00 horas, na Porcada 
Vila Azul, Rodovia Jose´Domingues Neto, km 8. A castração de animais é oferecida 

pelo Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. Em 2017, houve 
contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando 
consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 

18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de 
animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis 

para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Setsul
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Por estar localizado no mesmo bairro, o Centro de Controle de Zoonoses é o ponto de
referência para vacinação antirrábica. A castração de animais é oferecida pelo Centro 
de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio. Em 2017, houve contratação de 

profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando consideravelmente o
número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 18.022 que normatizou as 

esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de animais em situações de 
vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis para visitação de segunda

à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.



Vista Alegre I
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em posto volante no dia 19 de 
setembro de 2018, das 15:00 às 19:00 horas. A castração de animais é oferecida pelo

Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio.  Em 2017, houve 
contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando 
consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 

18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de 
animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis 

para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

Vista Alegre II
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Campanhas e ações educativas (adoção,
castração e vacinação dos animais)

Realização de campanha de vacinação antirrábica em posto volante no dia 20 de 
setembro de 2018, das 15:00 às 19:00 horas. A castração de animais é oferecida pelo

Centro de Controle de Zoonoses mediante cadastro prévio.  Em 2017, houve 
contratação de profissionais (veterinários e técnicos em veterinária) aumentando 
consideravelmente o número de castrações. Em 2018, publicou-se o Decreto n° 

18.022 que normatizou as esterilizações e criou critérios para priorizar cadastros de 
animais em situações de vulnerabilidade.  Os animais para adoção estão disponíveis 

para visitação de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

São Pedro 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Capacitação profissional

A capacitação dos profissionais de saúde é feita durante todo o ano, conforme
necessidade apresentada pelos funcionários. São ofertados cursos presenciais e à 
distância (o que facilita a adesão dos funcionários e não prejudica o atendimento da 

população).
Existem reuniões periódicas nas Unidades de Saúde (reunião de equipe) e na 

Secretaria Municipal de Saúde para discussão do processo de trabalho, protocolos e 
qualificação da assistência prestada ao usuário do SUS.

Todas as ofertas de capacitação são amplamente divulgadas por meio do site da 
saúde e outros meios de comunicação.

Jardim Tarraf II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Combate a dengue mais efetivo

A Secretaria de Saúde tem executado de forma ininterrupta as ações de combate 
contra o mosquito Aedes aegypti , vetor da dengue, zika e chikungunya. Estas ações 
compreendem a educação em saúde da população, as eliminações de criadouros e 

tratamentos com larvicidas durante as vistorias, rotineiras e em mutirões, feitas pelos 
Agentes de Saúde em residências, empresas e terrenos. 

São Manoel
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Combate a dengue mais efetivo

A Secretaria de Saúde tem executado de forma ininterrupta as ações de combate 
contra o mosquito Aedes aegypti , vetor da dengue, zika e chikungunya. Estas ações 
compreendem a educação em saúde da população, as eliminações de criadouros e 

tratamentos com larvicidas durante as vistorias, rotineiras e em mutirões, feitas pelos 
Agentes de Saúde em residências, empresas e terrenos. 

Marisa Cristina I e II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Consulta mais rápida

Na Atenção Básica dispomos de acolhimento de demanda espontânea e as consultas 
são ofertadas de acordo com a necessidade do usuário. Ampliação da oferta de 

consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e parametrização do SUS. 
Pontuamos que a implantação do Centro Médico de Especialidade um grande avanço 

que proporcionou capacidade instalada para 40 consultórios.                    
O municipio está em implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo 

pró saúde . 



Estância São Pedro 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Consultas mais frequentes a população

Na Atenção Básica dispomos de acolhimento de demanda espontânea e as consultas 
são ofertadas de acordo com a necessidade do usuário. Ampliação da oferta de 

consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e parametrização do SUS. 
Pontuamos que a implantação do Centro Médico de Especialidade um grande avanço 

que proporcionou capacidade instalada para 40 consultórios.                    
O municipio está em implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo 

pró saúde . 

Duas Vendas G
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Controle dos animais de Rua
(recolhimento e adoção)

Estão sendo realizados projetos de esterilizações progressivas para controle 
populacional de animais errantes e de animais tutoriados pela população. Projeto de 

CED (Captura, Esteriliza e Devolve) de gatos de rua e o CRAS AMIGO DOS 
ANIMAIS, onde os Assistentes sociais identificam e solicitam castração para animais 
de familias em situação de vulnerabilidade. As esterilizações ocorrem no Centro de 

Controle de Zoonoses com o apoio da Diretoria de Bem Estar Animal na identificação,
solicitação e logística da ação. As esterilizações foram normatizadas atráves de um 

Decreto publicado em Maio de 2018.  Decreto n° 18.022.

São Pedro 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Convênio com o nível terciário

O nível terciário compreende a assitencia à saude no ambito hospitalar e para a 
melhoria nesse setor, a Secretaria Municipal de Saúde está pleiteando o Hospital 

Municipal que depende da disponibilidade orçamentária. Hoje temos disponivel a Sta 
Casa e o Hospital de Base, sendo esse ultimo de gerencia do Estado.  

Maria Zorita 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Disk Saúde

Informamos que o município, em especial a Secretaria de Saúde, têm serviço de 
Ouvidoria, vinculado à Ouvidoria Geral do SUS, o qual é responsável pela 

comunicação e mediação de todas as demandas dos munícipes riopretenses em 
relação aos serviços municipais de saúde. Além do serviço de ouvidoria, temos 

também o DISQUE SAUDE.

Vista Alegre II
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 

prédios públicos,
etc)

Eficiência no atendimento público

Nosso serviço conta com diversos canais de atendimento, quais sejam – telefônico 
(3216.9758; 3216.9765 e 08007705870), presencial (Av. Romeu Strazzi, 199 – Vl 
Sinibaldi, por email (sms.ouvidoria@riopreto.sp.gov.br), protocolo (Poupatempo, 
Ganha tempo cidadão e Secretaria de saúde), fale conosco (site da prefeitura - 

www.riopreto.sp.br - e no site da saúde – www.gestao.saude.riopreto.sp.gov.br) e 
conta ainda com caixas de sugestão em todas os serviços de saúde municipal. 

Informamos ainda que o município também conta com serviço de atendimento ao 
usuário SUS, chamado DISQUE-SAÚDE, vinculado ao Conselho Municipal de Saúde.

Realizado educação permanente para o acolhimento ao público. 
Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando resolver pontualmente situações 

inadequadas

São Marcos 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Encaminhamento para o SADE

O municipio já possui 04 equipes habilitadas pelo MS para o atendimento domiciliar. O
SADE atende a critérios estabelicidos em portaria ministerial e os encaminhamentos 

são realizados de acordo com protocolos vigentes

Jardim Felicidade 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Estender o horário Após estudos o horário foi estendido até as 20 horas

Estância Primavera 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 



Estância São Pedro 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                          O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

Marisa Cristina I e II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

Matinha 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

Rio Preto I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

Rio Preto I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

San Luiz I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

São Deocleciano 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Exames mais rápidos

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

São Marcos 05. Quais programas culturais e esportivos são mais importantes para 
a comunidade? Feira de saúde

São realizadas ações de promoção/prevenção através de grupos de hipertensão, 
grupos de qualidade de vida (caminhada, alongamento, liang gong, etc), atendimento 

multiprofissional, inclusão de Práticas Integrativas e Complementares - PICs 
(auriculoterapia, moxabustão, ventosas, etc) e incentivo ao autocuidado

Santa Paula
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Fiscalização

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos, solicitações de proteção aos animais entre outros serviços por meio do canal 

de ouvidoria e disque saúde (0800-770-5870) disponibilizado pela Secretaria de 
Saúde a todos os municipes. 



Jardim Felicidade
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Fiscalização com relação a animais

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos, solicitações de proteção aos animais entre outros serviços por meio do canal 

de ouvidoria e disque saúde (0800-770-5870) disponibilizado pela Secretaria de 
Saúde a todos os municipes. 

Estância Primavera
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Fiscalização de maus tratos a animais

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos, solicitações de proteção aos animais entre outros serviços por meio do canal 

de ouvidoria e disque saúde (0800-770-5870) disponibilizado pela Secretaria de 
Saúde a todos os municipes. 

San Luiz I
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Fiscalização de maus tratos a animais

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos, solicitações de proteção aos animais entre outros serviços por meio do canal 

de ouvidoria e disque saúde (0800-770-5870) disponibilizado pela Secretaria de 
Saúde a todos os municipes. 

São Felício
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Fiscalização de proteça aos animais

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos, solicitações de proteção aos animais entre outros serviços por meio do canal 

de ouvidoria e disque saúde (0800-770-5870) disponibilizado pela Secretaria de 
Saúde a todos os municipes. 

Bela Vista 4 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Funcionários Realizado educação permanente para o acolhimento ao público. Disponibilizamos 

ouvidoria/ Disque Saúde visando resolver pontualmente situações inadequadas

Jdm. Veneza 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Geriatria O municipio possui o Centro de Atendimento na Saúde do Idoso (CAESI) 

São Deocleciano 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Geriatria O municipio possui o Centro de Atendimento na Saúde do Idoso (CAESI) 

Bela Vista 4 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Hospitais

O nível terciário compreende a assitencia à saude no ambito hospitalar e para a 
melhoria nesse setor, a Secretaria Municipal de Saúde está pleiteando o Hospital 

Municipal que depende da disponibilidade orçamentária. Hoje temos disponivel a Sta 
Casa e o Hospital de Base, sendo esse ultimo de gerencia do Estado.  

Duas Vendas G 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Hospital público na zona norte

A Secretaria Municipal de Saúde está pleiteando a viabilidade do Hospital Municipal,
no entanto, depende da disponibilidade orçamentária. O referido hospital deverá 
prestar atendimento à população do município de Rio Preto como um todo e não 

apenas aos moradores da Região Norte da cidade. 

Estância São Pedro III
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Hospital público na zona norte

A Secretaria Municipal de Saúde está pleiteando a viabilidade do Hospital Municipal,
no entanto, depende da disponibilidade orçamentária. O referido hospital deverá 
prestar atendimento à população do município de Rio Preto como um todo e não 

apenas aos moradores da Região Norte da cidade. 

Estância Primavera
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Fiscalização de maus tratos a animais

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos, solicitações de proteção aos animais entre outros serviços por meio do canal 

de ouvidoria e disque saúde (0800-770-5870) disponibilizado pela Secretaria de 
Saúde a todos os municipes. 

San Luiz I
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Fiscalização de maus tratos a animais

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos, solicitações de proteção aos animais entre outros serviços por meio do canal 

de ouvidoria e disque saúde (0800-770-5870) disponibilizado pela Secretaria de 
Saúde a todos os municipes. 

Duas Vendas G 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Hospital público na zona norte

A Secretaria Municipal de Saúde está pleiteando a viabilidade do Hospital Municipal,
no entanto, depende da disponibilidade orçamentária. O referido hospital deverá 
prestar atendimento à população do município de Rio Preto como um todo e não 

apenas aos moradores da Região Norte da cidade. 



São Lucas 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Hospital Veterinário

O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES realiza atendimento emergencial de 
segunda a sexta das 8hs - 17hs apenas para cães e gatos em situação de 
vulnerabilidade que se acidentaram ou foram expostos a algum sofrimento.  

Engº Schmidt
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Identificação e multa dos donos de
animais

A Diretoria de Bem Estar Animal realiza o atendimento diário de denuncias de maus 
tratos e ao ser confirmado a situação de abandono e/ou maus tratos e laudado por 

Médico Veterinário, a Policia Ambiental é acionada no ato da visita e realiza a 
responsabilização  dos tutores na Lei de Crime Ambiental 9605, Art 32.

São Miguel Arcanjo I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Informação a população

As informações sobre saúde são ofertadas dos seguintes modos: mensalmente, nas 
reuniões no Conselho Municipal de Saúde as quais são abertas à participação da 
população; quadrimestralmente são realizadas Audiências Públicas na Câmara 

Municipal dos Vereadores para prestação de conta; anualmente, há publicação das 
Programações Anuais de Saúde, do Relatório Anual de Gestão e do Painel de 

Monitoramento (com indicadores de saúde); quadrianualmente, o Plano Plurianual de 
Saúde. Todos estes documentos ficam disponíveis no Portal da Transparência.

Santo Antônio 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Informatização dos prontuários

Foi implantado o Prontuario Eletronico (PEP) em 100% das UBS e UBSF e  está 
sendo expandido o uso para o demais Serviços. Na Atenção Especializada o munícipe
tem o retorno agendado ao témino da primeira consulta não sendo necessário retornar

a Unidade. 

Vila Ideal 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Jardim Americano Reforma prevista para a UBSF Jardim Americano

San Luiz II
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Limpeza na cidade contra a Dengue

Apontamos a realização do Mutirão Emergencial da Limpeza e da Saúde, o qual
ocorreu de janeiro até junho de 2018, seguindo-se os Projetos Jogando Limpo e 

Cidade Limpa 2018, todos estes objetivando a limpeza de áreas públicas. Ainda, há a 
realização de limpezas judiciais de imóveis de risco sanitário, nos quais há 

acumulação de materiais inservíveis.

Santa Clara 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Mais agentes e médicos São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 

população. Foi ampliada um equipe de estratégia de saúde da família

Rio Preto I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Mais Ambulância e SAMU

O número de ambulâncias do SAMU 192 é determinado pelo Ministério da Saúde e 
segue rigorasamente a Legislação Federal; houve a aprovação por parte do Ministério
da saúde da renovação da frota em 2018 e já recebemos 04 ambulâncias; estamos no

aguardo de mais 03.

Santa Inês 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Mais atenção ao atendimento Realizado educação permanente para o acolhimento ao público. Disponibilizamos 

ouvidoria/ Disque Saúde visando resolver pontualmente situações inadequadas

Estância Primavera 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Mais Médicos São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 

população

Primavera II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Médicos Especialistas na UBS É preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica o atendimento de clínica 

médica, pediatria e ginecologia com meta de 80% de resolutividade

Engº Schmidt 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Médicos Especialistas nas UPAS Implantado o serviço na especialidade de Ortopedia nas UPAs Norte - Jaguaré e 

Tangará

Matinha 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Médicos Especialistas nas UPAS Implantado o serviço na especialidade de Ortopedia nas UPAs Norte - Jaguaré e 

Tangará

Nova Esperança 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Médicos Especialistas nas UPAS Implantado o serviço na especialidade de Ortopedia nas UPAs Norte - Jaguaré e 

Tangará



San Luiz I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Médicos Especialistas nas UPAS Implantado o serviço na especialidade de Ortopedia nas UPAs Norte - Jaguaré e 

Tangará

Costa do Sol
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

Melhor atendimento
São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

Costa do Sol 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Melhor atendimento

São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

Jdm. Veneza 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Melhor atendimento

São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

João Paulo II 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Melhor atendimento
São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

Maceno 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Melhor atendimento

São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

Nova Esperança 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Melhor atendimento

São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

San Luiz I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Melhor atendimento

São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

Vila Velha 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Melhor atendimento

São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

Santo Antônio 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Melhoria na saúde
São realizadas mensalmente capacitação em clínica médica, ginecologia, pediatria e 
enfermagem na Atenção Básica.  Disponibilizamos ouvidoria/ Disque Saúde visando 

resolver pontualmente situações inadequadas

São Pedro 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Melhoria no nível secundário

Ampliação da oferta de consutlas de especilidade conforme demanda reprimida e 
parametrização do SUS. Pontuamos que a implantação do Centro Médico de 

Especialidade um grande avanço que proporcionou capacidade instalada para 40 
consultórios.                                                                           O municipio está em 

implantação do setor de colonoscopia e tomografia no complexo pró saúde . 

Arroyo 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos?

Multar quem não deixa agente de saúde
entrar Agradecemos a sugestão. Avaliaremos a viabilidade de aplicação

Nova Esperança 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Multirão com agentes de saúde

Os mutirões de visitação dos agentes de saúde são realizados rotineiramente em 
áreas de maior risco de transmissão da dengue, zika e chikungunya. Estas áreas são 

determinadas após a análise de fatores de infestação do mosquito e ocorrência de 
casos positivos e suspeitos os quais são georreferenciados em mapas digitais.

Duas Vendas G 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Odontologia São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 

população

Jardim Felicidade 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Odontologia São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 

população inclusive houve aumento de um profissional dentista  no período noturno



Estância São Pedro 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Ônibus para transporte de pacientes O município conta com o serviço de transporte sanitário da Central de Remoção, com 

agendamento prévio para atender as necessidades da população.

Matinha 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Palestras Educativas

Atualmente a SMS em parceria com a Secretaria de Comunicação realiza o Projeto 
TV Saúde, com vídeos informativos/educativos nas salas de espera de todas as 

Unidades de Saúde do município. Os temas são definidos segundo o calendário da 
saúde e considerando a epidemiologia da saúde.

Além disso, são realizadas (em parceria com as Universidades do município) 
palestras nas salas de espera das Unidades referentes aos diversos temas da saúde 

e baseado no perfil dos territórios.
As universidades e os profissionais de saúde também realizam ações educativas nas 
escolas municipais. O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial 

da Saúde e da Educação voltadas às crianças e adolescentes para promover saúde e 
educação integral. 

As campanhas nacionais (câncer mama, próstata, aids, hepatite, aleitamento materno,
autismo, violência, etc.) são organizadas pelas equipes técnicas da Secretaria 

Municipal de Saúde no intuito de atingir a maioria da população sobre a importância 
da prevenção e promoção da saúde. Nestas datas, são realizadas palestras técnicas, 

fóruns, caminhadas, etc abertas à população em geral.
Na Atenção Primária há a oportunidade dos usuários participarem dos grupos 
educativos de prevenção e promoção: Lian Gong, Escola da Coluna, Grupo de 

Gestantes, Grupo de Uso Racional de Medicamentos, Tabagismo, Hipertensos e 
Diabéticos, Alimentação Saudável, Grupo de Qualidade de Vida, dentre outros.

Jardim Bianco
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Parceria público‐privada para castração
de animais

Já está em fase final de aquisição pela Secretaria Municipal de Saúde um veículo que
suprirá esta demanda

Estância São Pedro
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

Políticas de assistência a saúde dos
idosos

Existe um grupo intersetorial discutindo a implantação e implementação de politicas 
do idoso

Estância Jockey Club 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Programa de PSF adequado São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 

população

Maria Zorita 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Programas de saúde preventiva Realizado mensamente campanhas temáticas conforme cronograma federal e 

municipal

Parque Estoril 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos?

Realização de Exames nas Igrejas
Imaculada e Santa Luzia

Solicitação de ações de saúde podem ser enviadas para a SMS para avaliarmos a 
viabilidade de execução.

São Lucas 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Recursos financeiros Os recursos de saúde do município são estimados de acordo com as transferências 

do estado, do ministérios da saúde e dentro da expectativa de receitas do município.

Jdm. Suzana, Caparroz e
Sonia

02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 
idoso, às crianças e
aos adolescentes?

Reforma da UBS Realizado reforma em 2015

Jdm. Suzana, Caparroz e
Sonia

06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Reforma da UBS Realizado reforma em 2015



Maceno 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Reforma da UBS Realizado reforma em 2015

Parque Industrial 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Reforma da UBS Realizado reforma em 2014

Bela Vista 4 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Remédios e exames Foi publicada a REMUME 2018 e normalizado o abastecimento dos medicamentos 

nela constantes.

Chácara de Recreio
João Bernardino

06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Remédios e exames Foi publicada a REMUME 2018 e normalizado o abastecimento dos medicamentos 

nela constantes.

Bela Vista 4
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

Saúde

Temos o CAESI (Centro de Atendimento Especializado de Saúde do Idoso), e temos 
pediatra em todas as Unidades de Saúde que oferecem atendimento a todas as 

crianças e adolescentes, bem como a ampliação das ações de incentivo à promoção e
autocuidado

Maceno
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

Saúde

Temos o CAESI (Centro de Atendimento Especializado de Saúde do Idoso), e temos 
pediatra em todas as Unidades de Saúde que oferecem atendimento a todas as 

crianças e adolescentes, bem como a ampliação das ações de incentivo à promoção e
autocuidado

Estância São Pedro 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Saúde São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 
população

Mansour Daud
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 

prédios públicos,
etc)

Saúde eficiente
É preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica o atendimento de clínica 

médica, pediatria e ginecologia com meta de 80% de resolutividade, indice alcançado 
pelo município.

Santo Antônio 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Senhas digitais no atendimento

Há projeto para implantação do Sistema de Gerenciamento de Filas nos Serviços de
Saude. Já foi implantado em diversos Serviços.  Na UBS Santo Antonio já foram 

adquiridos os equipamentos necessários e estão sendo configurados de acordo com a
necessidade da Unidade. Assim que concluída a configuração o equipamento será 

instalado.

São Marcos 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Transporte de pacientes Contamos com o serviço de remoção de pacientes, com fluxo já estabelecido pelo 

município. Avaliação sócio economica para fornecimento de vale transporte

San Luiz II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS com horário noturno

São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 
população. Também é utilizada a estratégia de mutirão noturno, visando garantir a 

acesso à população economicamente ativa

Arroyo 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro O Arroyo é atendido pela UBS Santo Antônio, na qual implantamos duas equipe de 

Saúde da Família para melhor atendermos essa região.

Costa do Sol 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro O bairro Costa do Sol é atendido pela UBS Eldorado, na qual ampliamos a carga 

horária médica, visando melhor atender a população.

Duas Vendas G 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro O Duas Vendas G é contemplado pela UBSF Renascer

Estância São Pedro III 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro A Estância São Pedro III é atendido pela UBS Santo Antônio, na qual implantamos 

duas equipe de Saúde da Família para melhor atendermos essa região.

Fraternidade
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

UBS no bairro Está no planejamento do DAB a construção de nova unidade que atenderá a região



Fraternidade 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro Está no planejamento do DAB a construção de nova unidade que atenderá a região

Luz da Esperança 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro Está no planejamento do DAB a construção de nova unidade que atenderá a região

Maria Zorita 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro O bairro Maria Zorita é atendido pela UBS Vetorazzo, na qual implantamos três equipe

de Saúde da Família para melhor atendermos essa região.

Matinha
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

UBS no bairro

Temos o CAESI (Centro de Atendimento Especializado de Saúde do Idoso), e temos 
pediatra em todas as Unidades de Saúde que oferecem atendimento a todas as 

crianças e adolescentes, bem como a ampliação das ações de incentivo à promoção e
autocuidado

Parque dos Pássaros 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro O bairro Parque dos Passáros é atendido pela UBS São Francisco, na qual 

implantamos uma equipe de Saúde da Família para melhor atendermos essa região.

Res. Caetano I e II 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? UBS no bairro O bairro Residencial Caetano I e II é atendido pela UBS Santo Antônio, na qual 
implantamos duas equipe de Saúde da Família para melhor atendermos essa região.

Res. Caetano I e II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro Ampliar as ações de promoção/ prevenção e incentivar o autocuidado

Santa Catarina
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

UBS no bairro

Temos o CAESI (Centro de Atendimento Especializado de Saúde do Idoso), e temos 
pediatra em todas as Unidades de Saúde que oferecem atendimento a todas as 

crianças e adolescentes, bem como a ampliação das ações de incentivo à promoção e
autocuidado

Santa Catarina 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro O bairro Santa Catarina é atendido pelo CSE Estoril, na qual ampliamos a carga 

horária médica, visando melhor atender a população.

Santa Clara 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro O bairro Santa Clara é atendido pela UBSF Rio Preto I, o qual após estudos teve o 

horário ampliado para até 20 hs

São Felício 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro A Estância São Felício é atendida pela UBS Santo Antônio, na qual implantamos duas

equipe de Saúde da Família para melhor atendermos essa região.

São Lucas 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro

Hoje a Estância São Lucas é atendido pela UBSF São Deocleciano, que contem 
quatro equipes de saúde da família. Porém sabemos que neste território estão sendo 

contruindos novos condomínios e novos loteamentos e estaremos construindo a 
UBSF Luz da Esperança que dividirá o Território da UBSF São Deocleciano 

melhorando o atendimento da Estância São Lucas.

São Miguel Arcanjo I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro

A Estância São Miguel Arcanjo é atendido pela UBSF Cidade Jardim, na qual 
aumentamos mais uma equipe de Saúde da Família para melhor atendermos essa 

região.

Setsul 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro

A Estância São Miguel Arcanjo é atendido pela UBSF Cidade Jardim, mas com o novo
Decreto municipal das dez Regiões o SETSUL será atendido pela UBSF Vila Toninho 
que tem o horário extendido até as 22:00h, facilitando o acesso principalmente para 

quem trabalha.

Vista Alegre I
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

UBS no bairro

Temos o CAESI (Centro de Atendimento Especializado de Saúde do Idoso), e temos 
pediatra em todas as Unidades de Saúde que oferecem atendimento a todas as 

crianças e adolescentes, bem como a ampliação das ações de incentivo à promoção e
autocuidado



Vista Alegre I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro

São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da
população. Estaremos fazendo o ônibus da Saúde com equipe multiprofissional no 
sábado dia 25 de agosto na Praça Maria Lucia (território da UBSF Maria Lúcia) que 

abrange Estância Vista Alegre I. 

Vista Alegre II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

UBS no bairro São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da 
população

Vista Alegre II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UBS no bairro

São realizados estudos periódicos para avaliação da demanda e necessidade da
população. Estaremos fazendo o ônibus da Saúde com equipe multiprofissional no 
sábado dia 25 de agosto na Praça Maria Lucia (território da UBSF Maria Lúcia) que 

abramge Estância Vista Alegre II. 

Maria Zorita
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Unidade móvel de castração de animais
domésticos

Já está em fase final de aquisição pela Secretaria Municipal de Saúde um veículo que
suprirá esta demanda

Santa Paula 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Unidade Móvel de Saúde

O ônibus da Saúde e o Caminhão do DST tem uma programação, e estaremos 
efetuando atendimento neste território neste ano de 2018 e estaremos comunicando 

data e horário.

São Felício 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Unidade Móvel de Saúde

O ônibus da Saúde e o Caminhão do DST tem uma programação, e estaremos 
efetuando atendimento neste território neste ano de 2018 e estaremos comunicando 

data e horário.

São Lucas 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Unidade Móvel de Saúde

O ônibus da Saúde e o Caminhão do DST tem uma programação, e estaremos 
efetuando atendimento neste território neste ano de 2018 e estaremos comunicando 

data e horário.

São Manoel 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Unidade Móvel de Saúde

O ônibus da Saúde e o Caminhão do DST tem uma programação, e estaremos 
efetuando atendimento neste território neste ano de 2018 e estaremos comunicando 

data e horário.

São Miguel Arcanjo I 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Unidade Móvel de Saúde

O ônibus da Saúde e o Caminhão do DST tem uma programação, e estaremos 
efetuando atendimento neste território neste ano de 2018 e estaremos comunicando 

data e horário.

Engº Schmidt 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UPA 24 horas

O município possui 03 UPAs habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde e 
segue rigorosamente a legislação federal e também 02 unidades de pronto socorro. O 
número de UPAs é limitado ao quantitativo populacional para aprovação Ministerial e 

para efeitos de financiamento.

Estância São Pedro III 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UPA 24 horas

O município possui 03 UPAs habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde e 
segue rigorosamente a legislação federal e também 02 unidades de pronto socorro. O 
número de UPAs é limitado ao quantitativo populacional para aprovação Ministerial e 

para efeitos de financiamento.

Jdm. Veneza 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UPA 24 horas

O município possui 03 UPAs habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde e 
segue rigorosamente a legislação federal e também 02 unidades de pronto socorro. O 
número de UPAs é limitado ao quantitativo populacional para aprovação Ministerial e 

para efeitos de financiamento.

São Deocleciano 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UPA 24 horas

O município possui 03 UPAs habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde e 
segue rigorosamente a legislação federal e também 02 unidades de pronto socorro. O 
número de UPAs é limitado ao quantitativo populacional para aprovação Ministerial e 

para efeitos de financiamento.

São Felício
02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 

idoso, às crianças e
aos adolescentes?

UPA 24 horas

O município possui 03 UPAs habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde e 
segue rigorosamente a legislação federal e também 02 unidades de pronto socorro. O 
número de UPAs é limitado ao quantitativo populacional para aprovação Ministerial e 

para efeitos de financiamento.



São Lucas 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? UPA 24 horas

O município possui 03 UPAs habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde e 
segue rigorosamente a legislação federal e também 02 unidades de pronto socorro. O 
número de UPAs é limitado ao quantitativo populacional para aprovação Ministerial e 

para efeitos de financiamento.

Costa do Sol 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Utilizar área verde Resposta do Meio Ambiente e Esporte

Setsul 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos? Vacinação

Temos UBSF Cidade Jardim que é bem próxima do bairro Setsul e a UBSF Vila 
Toninho que é responsável pelo território do Setsul, na qual a sala de vacina não 

fecha nem para o horário do almoço, caso os profissionais trabalhem. Implantamos 
também uma equipe Saúde da Família para melhor acesso da população. E a UBSF 

Vila Toninho fica aberta até às 22:00h facilitando o acesso da população.

Jardim Tarraf II 06. Quais pontos da saúde deverão ser melhorados nos próximos 
anos?

Vacinação contra a gripe e hepatite no
bairro

Temos UBSF São Francisco que é responsável pelo território do Bairro Tarraf II, na
qual a sala de vacina não fecha nem para o horário do almoço, caso os profissionais 

trabalhem. Implantamos uma equipe Saúde da Família para melhor acesso da 
população.

Arroyo
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Vacinação dos animais Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017 e 2018 no NINO
RAÇÕES - Av. Izabel Martins Arroyo, 510.

Nova Veneza (Engº.
Schimidt)

03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais

do seu bairro?
Vacinação dos animais

Realização de campanha de vacinação antirrábica no bairro em 2017, e em 2018 será
realizada campanha de vacinação no dia 03 de setembro, posto volante, das 15:00 às 

19:00 horas. 

São Manoel
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Vacinação dos animais Realização de campanha de vacinação antirrábica em posto volante no dia 02 de 
outubro de 2018, das 15:00 às 19:00 horas.  (Estância São Manoel)

São Miguel Arcanjo I
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Vacinação dos animais
Realização de campanha de vacinação antirrábica em 2017 na Vila Azul, e em 2018 
será no dia 22 de setembro de 2018, sábado, das 09:00 às 12:00 horas, na Porcada 

Vila Azul, Rodovia Jose´Domingues Neto, km 8. 

Estância São Pedro
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Vacinação para animais
Realização de campanha de vacinação antirrábica volante em 2017 e no dia 22 de 

setembro 2018 será no dia 22 de setembro, sábado, das 9:00 às 12:00 no Bar e 
Mercearia Perobas, Rua Pedro Antonio de Souza Navarrete, 175. 

Marisa Cristina I e II
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Vacinação para animais
Realização de campanha de vacinação antirrábica em praça pública na praça pública -

Rua José Castilho x Rua João Tramonte x Rua Francisco Rosaboni, bairro 
Residencial Santa Ana em 29 de setembro de 2018, sábado, das 9:00 às 12:00 horas.

Rio Preto I
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 

ambiente e os animais
do seu bairro?

Veterinário itinerante Já está em fase final de aquisição pela Secretaria Municipal de Saúde um veículo que
suprirá esta demanda



Secretaria Municipal de  
Planejamento 

  



Bairro Questão Sugestão Resposta

João Paulo II
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Acessibilidade nos prédios públicos
Cada secretaria que verifica  a assecibilidade do 
predio relacionado com sua secretaria

Duas Vendas G
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Agencias bancárias
é de livre iniciativa, temos observado que não há 
interesse de implantação

Mansour Daud
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Classificar quais estabelecimentos podem ser abertos 
na marginal

Zona 06 todos os usos permitidos e permissiveis 
constantse do anexo 2 da Lei e zoneamento

Engº Schmidt
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas 
para proteger o meio ambiente e os animais 
do seu bairro?

Construção de passagem sobre a linha férrea  Não tem projeto depende da Rumo

Matinha
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro?

Continuação da Av. Francisco Chagas
A abertra do prolongamento da ate a avenida (bairro 
da Matinha) esta comtemplata na Lei Municipal do 
Sistema Viário nº9.711/06

Matinha
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Continuação da Av. Francisco Chagas
A abertra do prolongamento da ate a avenida (bairro 
da Matinha) esta comtemplata na Lei Municipal do 
Sistema Viário nº9.711/06

Parque Industrial Observação Instalação de comércio nos entornos 
conforme zoneamento o local e uso misto res./com. 
Sendo de interesse iniciativa privada.

Navarreth I e II
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Não quer muito comércio Zoneamento comercio serviço de ambito local.

Mansour Daud
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Não tornar o bairro comercial Plano Diretor vai estudar

Matinha
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro?

Passarela entre Maracanã e Alto Rio Preto Não tem projeto 

Matinha
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Passarela entre Maracanã e Alto Rio Preto Não tem projeto 

Matinha
09. O que é necessário para melhorar a 
Educação no seu bairro?

Passarela entre Maracanã e Alto Rio Preto Não tem projeto 

San Luiz II
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Precisa‐se de bancos
é de livre iniciativa, temos observado que não há 
interesse de implantação

Estância Jockey Club
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Regularizar empresas Plano Diretor vai estudar

Fraternidade
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro?

Serviço de Correio
A Relação atualizada de nome de ruas já foram 
entregue pela Secretaria ao Correio.

Nova Esperança
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Supermercado, serviços
conforme zoneamento o local e uso misto res./com. 
Sendo de interesse iniciativa privada.



Secretaria Municipal de  
Obras 

  



Bairro Questão sugestão resposta

Jdm. Veneza
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Águas Pluviais

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
onde é de competência da Secretaria de Habitação

San Luiz I 
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Águas Pluviais Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Bela Vista 4
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Asfaltamento  

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
onde é de competência da Secretaria de Habitação

Bela Vista 4

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Asfaltamento  

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
onde é de competência da Secretaria de Habitação

Estância Primavera
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Asfaltamento   Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Estância São Pedro III
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Asfaltamento  

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
onde é de competência da Secretaria de Habitação

Marisa Cristina I e II
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Asfaltamento   Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Marisa Cristina I e II

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Asfaltamento   Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Parque dos Pássaros
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Asfaltamento  

Informamos que está sendo verificado a viabilidade 
orçamentário, para posterior elaboração de projeto e 
obras .

San Luiz I 
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Asfaltamento   Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Vista Alegre I 
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro?

Asfaltamento e Iluminação da Estrada 
Principal Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Vista Alegre II
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro?

Asfaltamento e Iluminação da Estrada 
Principal Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

São Lucas

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Asfalto e iluminação Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Vista Alegre I 
06. Quais pontos da saúde deverão ser 
melhorados nos próximos anos?

Asfalto na estrada principal (por causa da 
poeira) Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Vista Alegre II
06. Quais pontos da saúde deverão ser 
melhorados nos próximos anos?

Asfalto na estrada principal (por causa da 
poeira) Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Santa Catarina
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Asfalto no bairro Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019



São Felício

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Asfalto no bairro

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

São Manoel
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Captação de água

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

São Marcos

03. Quais ações deverão ser desenvolvidas 
para proteger o meio ambiente e os animais 
do seu bairro? Captação de água

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

Matinha

03. Quais ações deverão ser desenvolvidas 
para proteger o meio ambiente e os animais 
do seu bairro? Consertar o Piscinão

Informamos que é feita manutenção e conservação 
do local e de competência da Secretaria de Serviços 
Gerais

Estância Verão
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Energia Elétrica

Informamos que se trata de Loteamento Irregular , 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

Arroyo

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Engº Schmidt

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Estância Jockey Club

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Estância São Pedro III

02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes? Iluminação

Informamos que se trata de Loteamento Irregular , 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

Jardim Felicidade
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solicitada para 
CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)

Jardim Felicidade

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solicitada para 
CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)

Jardim Tarraf II
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solicitada para 
CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)



Jardim Tarraf II

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Jdm. Suzana, Caparroz e Sonia
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solicitada para 
CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)

Jdm. Suzana, Caparroz e Sonia

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Jdm. Veneza
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solicitada para 
CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)

Maria Zorita
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solicitada para 
CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)

Maria Zorita

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Nova Esperança

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Nova Veneza (Engº. Schimidt)

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Parque dos Pássaros

02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solitada para CPFL 
(Companhia Paulista de Força e Luz)

Primavera II

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

Santa Catarina

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM



São Felício
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que se trata de Loteamento Irregular , 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

São Manoel
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solitada para CPFL 
(Companhia Paulista de Força e Luz)

São Marcos
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solitada para CPFL 
(Companhia Paulista de Força e Luz)

São Marcos

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção da iluninação das ruas deve 
ser solicitada para CPFL e nas praças e avenidas serão 
verificadas por esta PM

São Miguel Arcanjo I
09. O que é necessário para melhorar a 
Educação no seu bairro? Iluminação Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Vila Velha
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solitada para CPFL 
(Companhia Paulista de Força e Luz)

Parque Estoril
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação das praças públicas

Informamos que são feitas manutenção e está 
prevista a continuidade da manutenção para 
orçamento de 2019

São Lucas

02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes? Iluminação e acessibilidade para os idosos

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

Santa Clara

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc) Iluminação e Pavimentação das ruas

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

Nova Veneza (Engº. Schimidt)
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Iluminação na estrada de acesso

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

Navarreth I e II
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Infraestrutura

Informamos que  não é de competência desta 
secretaria

Marisa Cristina I e II
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Murar o bairro Informamos que  não é de responsabilidade de PM

Navarreth I e II
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Pavimentação

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação

Santa Paula
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro? Pavimentar acesso a BR 153

Informamos que se trata de Loteamento Irregular, 
sendo de compontência da Secretaria de Habitação



São Pedro

03. Quais ações deverão ser desenvolvidas 
para proteger o meio ambiente e os animais 
do seu bairro? Solução dos problemas pluviais Não tem previsão orcamentária para o ano de 2019

Arroyo
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro?

Trocas as lâmpadas das vias principais para 
LED

Informamos que o Loteamento tem iluminação, 
sendo que a manutenção deve ser solitada para CPFL 
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Bairros Perguntas Elaboradas  indicações da População Resposta da SEMAS
Marisa Cristina, São Deocleciano,  1.O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? 1 família por casa Tal questão refere‐se a política habitacional

Marisa Cristina, Duas Vendas G, 
Schimitt, Estância São Pedro III, 
Jardim Bianco, João Paulo II, Nova 
Esperança, Rio Preto I, Santa Clara, 
São Felicio, Santo Antonio, Bela Vista 
4, 

2.O que este Governo poderia fazer para trazer mais beneficios ao 
idoso, às crianças e aos adolescentes?              3.O que podemos 
sugerir para melhorar seu bairro?         5.Quais programas culturais 
e esportivos são mais importantes para a comunidade?

Centro/atividades para idosos      
centro de atividades para 
crianças

Da politica de assistência social temos atividades de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos‐SCFV para jovens e 
idosos, o Programa de Atendimento Integral a Familia‐PAIF, e, o 
Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para idosos e 
pessoas com deficiência nos CRAS.  No Centro de Convivência do 
Idoso e Centro de Convivência da Familia são realizadas diversas 
oficinas e SCFV. A Semas tem parceria com Organizações da 
Sociedade Civil para execução de SCFV de 06 a 14 anos. (Damas 
de Caridade, Proepad, Amai, São Judas Tadeu)

Jardim Bianco 9.O que é necessário para melhorar a educação no seu bairro atividades para idosos Tal questão refere‐se a política educacional

Fraternidade
2.O que este Governo poderia fazer para trazer mais beneficios ao 
idoso, às crianças e aos adolescentes?  

CCI, CRAS e CCs
Atualmente esse bairro está sendo atendido pelo CRAS João Paulo 
II

Rio Preto I, João Paulo II,
3.O que podemos sugerir para melhorar seu bairro?               9.O 
que é necessário para melhorar a educação no seu bairro? 

Centro Comunitário / Centro 
social

Não se refere a Política de Assistência Social.

Parque Estoril
2.O que este Governo poderia fazer para trazer mais beneficios ao 
idoso, às crianças e aos adolescentes? 

Centro de convivência idoso, 
projeto menor aprendiz, creche

Da politica de assistencia social temos atividades de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos nos CRAS e no Centro 
de Convivência do Idoso e Centro de Convivência da Familia, 
assim como diversas oficinas de atividades.                                           
Demais indicações tratam‐se da politica do trabalho e educação

Tarraf II, Santa Paula, São Pedro

6.Quains pontos da saude deverão ser melhorados nos próximos 
anos?                                                                                               2.O que 
este Governo poderia fazer para trazer mais beneficios ao idoso, às 
crianças e aos adolescentes?  

Combate ao consumo de 
drogas/programa antidrogas

Tal questão refere‐se a politica saúde, mas com o Grupo Gestor 
Intersetorial, ações poderão ser articuladas para serem feitas de 
forma preventiva e restaurativa.

Marisa Cristina I e II, Parque 
Industrial,

10.Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade de seu bairro 
mais utiliza ou necessita?                                                       2.O que 
este Governo poderia fazer para trazer mais beneficios ao idoso, às 
crianças e aos adolescentes?

Creche para idoso / centro dia 
idoso

Atualmente a SEMAS possui parceria com Lar São Vicente de 
Paulo e Lar Esperança para execuação desse serviço. 



Jardim Veneza
10.Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade de seu bairro 
mais utiliza ou necessita?    

cursos para a terceira idade

Da política de assistência social temos atividades de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos nos CRAS e no Centro 
de Convivência do Idoso e Centro de Convivência da Familia, 
assim como diversas oficinas de atividades.                                           
Se a necessidade apresentada for cursos profissionalizantes, seria 
com politica de trabalho.

Tarraf II 9.O que é necessário para melhorar a educação no seu bairro? 
estimular os moradores a 
participarem

Da política de assistência social temos atividades de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos‐SCFV para jovens e 
idosos, o Programa de Atendimento Integral a Familia‐PAIF, e, o 
Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para idosos e 
pessoas com deficiência nos CRAS.  No Centro de Convivência do 
Idoso e Centro de Convivência da Familia são realizadas diversas 
oficinas e SCFV.   O estimulo a participação em ações comunitárias 
são realizadas nos CRAS através dos grupos e oficinas com famílias 
atendidas.                                                                                                     

Maria Zorita
5.Quais programas culturais e esportivos são mais importantes para 
a comunidade? 

festa de dia das crianças/festa 
junina

Da política de assistência social temos atividades de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos‐SCFV para jovens e 
idosos, o Programa de Atendimento Integral a Familia‐PAIF, e, o 
Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para idosos e 
pessoas com deficiência nos CRAS.  No Centro de Convivência do 
Idoso e Centro de Convivência da Familia são realizadas diversas 
oficinas e SCFV.                Nesse sentido são realizadas festas 
comemorativas com famílias atendidas nas 13 unidades de CRAS 
nas 10 regiões da cidade.

San Luiz II
2.O que este Governo poderia fazer para trazer mais benefícios ao 
idoso, às crianças e aos adolescentes? 

melhor atendimento e mais 
recursos

Não se refere a Política de Assistência Social.



Parque Industrial 9.O que é necessário para melhorar a educação no seu bairro?  melhorar a estrutura familiar

Da politica de assistência social temos atividades de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos‐SCFV para jovens e 
idosos, o Programa de Atendimento Integral a Familia‐PAIF, e, o 
Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para idosos e 
pessoas com deficiência nos CRAS.  No Centro de Convivência do 
Idoso e Centro de Convivência da Familia são realizadas diversas 
oficinas e SCFV.          Nesse sentido as equipes das unidades 
publicas atuam no fortalecimento de vinculos familiares.

Matinha
7.Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
predios publicos, etc) 

predio para sede da associação Não se refere a Política de Assistência Social.

São Deocleciano
2.O que este Governo poderia fazer para trazer mais beneficios ao 
idoso, às crianças e aos adolescentes?  

projeto para todas as idades

Da política de assistência social temos atividades de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos‐SCFV para jovens e 
idosos, o Programa de Atendimento Integral a Familia‐PAIF, e, o 
Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para idosos e 
pessoas com deficiência nos CRAS.  No Centro de Convivência do 
Idoso e Centro de Convivência da Familia são realizadas diversas 
oficinas e SCFV. A Semas tem parceria com Organizações da 
Sociedade Civil para execução de SCFV de 06 a 14 anos. (Damas 
de Caridade, Proepad, Amai, São Judas Tadeu)

Maceno 
10.Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade de seu bairro 
mais utiliza ou necessita?     

reativação do centro comunitário Não se refere a Política de Assistência Social.

Parque Estoril
2.O que este Governo poderia fazer para trazer mais beneficios ao 
idoso, às crianças e aos adolescentes? 

Restaurante Popular
Tal questão refere‐se a política de agricultura e segurança 
alimentar

Parque Estoril, São Pedro
7.Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
predios publicos, etc) 

sem moradores de rua
Essa questão perpassa por diversas políticas de forma 
intersetorial. A SEMAS possui o Centro POP e Serviços de 
Abordagem e também possui parceria com o Albergue Noturno.

Schimitt 9.O que é necessário para melhorar a educação no seu bairro terapias diversas com a familia Tal questão refere‐se a política de saúde.



Secretaria Municipal de  
Cultura 

  



Bairro Questão sugestao resposta

Santa Catarina
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Apoio ao Projeto AQUÁRIO

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Santa Catarina
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Apoio ao Projeto AQUÁRIO

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

São Pedro
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Área de Convivência e 
interação

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Jdm. Veneza
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Arte e música

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Costa do Sol
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Atividades culturais na quadra e 
praça

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Vila Velha
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Atividades culturais na quadra e 
praça

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



Santa Clara
01. O que podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Atividades sociais e culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Santa Paula
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Atividades sociais e culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

São Pedro
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Biblioteca Comunitária

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Maria Zorita
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Centro e projetos culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Maceno
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc)

Cultura nas praças

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Engº Schmidt
01. O que podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



Fraternidade
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Jardim Tarraf II
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Jardim Tarraf II
09. O que é necessário para melhorar a Educação 
no seu bairro?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Maceno
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Matinha
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Navarreth I e II
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



Nova Veneza (Engº. 
Schimidt)

02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Nova Veneza (Engº. 
Schimidt)

05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Parque Industrial
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Parque Industrial
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Res. Caetano I e II
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

San Luiz I 
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



San Luiz II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

San Luiz II
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Santa Clara
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

São Deocleciano
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

São Pedro
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Setsul
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



Vista Alegre II
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos diversos (artesanato, 
música, dança, teatro, violão)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Jardim Felicidade
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Espaço e projetos culturais 

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Res. Caetano I e II
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio receptivo e 
atraente?

Eventos culturais  

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Parque Estoril
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Eventos culturais (teatros, 
banda e corrida de atletismo no 

bairro)

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

São Marcos
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Feira cultural

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Vista Alegre I 
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Núcleo Cultural

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



São Deocleciano
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Para crianças

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Jardim Bianco
07. Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc)

Projetos artísticos nos finais de 
semana

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Jardim Bianco
09. O que é necessário para melhorar a Educação 
no seu bairro?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Maceno
01. O que podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Maceno
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Marisa Cristina I e II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



Nova Esperança
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Parque dos 
Pássaros

09. O que é necessário para melhorar a Educação 
no seu bairro?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Res. Caetano I e II
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Santo Antônio
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Santo Antônio
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Santo Antônio
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



São Marcos
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

São Miguel Arcanjo 
I

01. O que podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

São Miguel Arcanjo 
I

02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Projetos Culturais

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830

Estância São Pedro
02. O que este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças e aos 
adolescentes?

Recreação para crianças e 
adolescentes

Cursos de Dança, Pintura, Teatro
Casa de Cultura Dinorath do Valle

Praça Cacilda Becker, s/n, telefone: 3226‐3366
Cursos de Música

Núcleo Musical Roberto Farath
Rua Elias Gabriel, 548, telefone: 3218‐1830



Secretaria Municipal de  
Esporte 

  



Bairro Descrição Ação Resposta

Nova Esperança 02. O que este Governo poderia fazer para trazer mais beAcademia no CEU das artes
A SMEL cuida da manutenção das ATIs. São oferecidas atividades físicas no 
equipamento do bairro

Nova Esperança 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu  Atividades esportivas

São oferecidas atividades físicas no equipamento do bairro. Estamos elaborando
projeto inter secretarias para aprimorar o atendimento da população do
território

Jardim Tarraf II 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoCaminhadas e corridas são as ma Utilização da Pista de caminhada da Avenida jucelino kubichek.

Duas Vendas G 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoCentro Esportivo
O Bairro conta com o Centro Esportivo José Natal Perini localizado na Rua Heitor
de Souza, n° 520

Setsul 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoEscola de esportes

Contamos com atividades esportivas em vários pontos do Município, e temos
projeto de aumentar as atividades conforme a demanda da população e
disponibilidade orçamentária, próximo ao bairro temos atividades no Centro
esportivo do Cristo Rei, da Vl Toninho, CAIC, Cidade Jardim, horários disponíveis
no Portal de Transparência da SMEL

Parque Estoril 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoEsporte e lazer (futebol, basquete
Contamos com várias atividades na Praça Esportiva e nos campos da região,
horários disponíveis no Portal da Transparência da SMEL

Santa Clara 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoFutebol, judô, Zomba e vôlei
Procuraremos a Sec da educação para verificarmos a possibilidade de
oferecermos atividades no local, como temos em outros Núcleos da Esperança

Duas Vendas G 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoGinástica para todas as idades
O Centro Esportivo do bairro conta com ginástica para adultos à melhor idade,
horários disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura

São Pedro 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoJogos entre bairros

A SMEL apoia os Campeonatos Interbairros e a Copa Poty que promove a
competição de futebol entre os bairros e as crianças dos núcleos da SMEL
participam de festivais entre os núcleos da SMEL

Engº Schmidt 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoMaior espaço para o professor Al
Disponibilizamos duas salas da Praça dos Esportes e da Cultura de Eng Schmitt
para sua atuação

Maceno 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoTorneios esportivos
A secretaria manterá incentivando a participação oferecendo quadras , campos
e mini campos para a População

Vila Ideal 05. Quais programas culturais e esportivos são mais impoUtilização da praça para eventos
A utilização da praça para realização de eventos depende de solicitação
expressa a SMEL e demais secretarias envolvidas dependendo do evento



Bairro Questão sugestão resposta

Arroyo

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academias ao Ar Livre próximo ao bairro no Eco 
Santo Antonio e no Centro Esportivo Maria Lúcia

Bela Vista 4

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela secretaria estadual do esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

Estância Jockey Club

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academias ao Ar Livre próximo ao bairro, Campo 
e na Praça esportiva da Vila Toninho

Estância Primavera

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela Secretaria Estadual do Esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

Estância São Pedro

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela secretaria estadual do esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

Jdm. Suzana, Caparroz e Sonia

03. Quais ações deverão ser 
desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia ao próxima ao bairro, Ar Livre na Praça 
Esportiva Dagoberta Nogueira, no Caparroz

Luz da Esperança

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia ao Ar Livre próxima ao bairro, na 
rotatória do Parque da Liberdade

Mansour Daud

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academias ao próximas ao bairro Ar Livre Praça 
Esportiva Guiomar Assada Calil, no CAIC; na Represa 
Municipal e na Praça do Jardim Estrela

Maria Zorita

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população Temos Academia no bairro, na Praça Maria Zorita



Marisa Cristina I e II

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academias ao Ar Livre próximas ao bairro, na 
Praça Esportiva Dagoberta Nogueira, no Caparroz, na 
Praça do jardim do Bosque e do Jardim Nazareth

Matinha

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Dependemos do envio de ATI pela Secretaria Estadual do 
Esporte, a Smel só faz a manutenção delas não as adquiri

Nova Veneza (Engº. Schimidt)
01. O que podemos sugerir para 
melhorar o seu bairro?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia ao Ar Livre próxima ao bairro, na UBS 
do Distrito de Eng Schmitt

Parque dos Pássaros

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academias ao Ar Livre próximas ao bairro, na 
Praça Esportiva do Parque Estoril, na José Munia

Res. Caetano I e II
01. O que podemos sugerir para 
melhorar o seu bairro?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia ao Ar Livre próxima ao bairro, no 
Centro Esportivo das Duas Vendas

San Luiz II

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela Secretaria Estadual do Esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

Santa Catarina

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia ao Ar Livre no bairro, no Núcleo da 
Esperança Santa Catarina

São Felício

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela Secretaria Estadual do Esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

São Lucas

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela Secretaria Estadual do Esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

São Manoel

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academias ao Ar Livre próximas ao bairro, na 
extensão do canteiro central da Av. José Munia e da 
Juscelino Kubitschek



São Marcos

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academias ao Ar Livre próximas ao bairro, na 
Praça da Cidade Jardim e nos bairros CAIC e Vila Toninho.

São Miguel Arcanjo I

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela Secretaria Estadual do Esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

Vila Velha
01. O que podemos sugerir para 
melhorar o seu bairro?

Academias ao ar livre para 
população

Trata‐se de bairro novo, e dependemos do envio de ATI 
pela Secretaria Estadual do Esporte, a Smel só faz a 
manutenção delas não as adquiri

Vista Alegre I

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia próxima ao bairro, no Núcleo da 
Esperança da Vila Azul

Vista Alegre I

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia próxima ao bairro, no Núcleo da 
Esperança da Vila Azul

Vista Alegre II

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia próxima ao bairro, no Núcleo da 
Esperança da Vila Azul

Vista Alegre II

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 
a comunidade?

Academias ao ar livre para 
população

Temos Academia próxima ao bairro, no Núcleo da 
Esperança da Vila Azul



Secretaria Municipal de  
Administração 

  



Duas Vendas G 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Atendimento cordial ao público Serão realizados cursos e treinamento para garantir agilidade e o 
atendimento cordial ao público.

Parque Industrial 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Atendimento cordial ao público Serão realizados cursos e treinamento para garantir agilidade e o 
atendimento cordial ao público.

Nova Esperança 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Bem administrada A Atual Administração vem trabalhando forte para 
fazer melhorias à população e ao patrimônio público.

Santo Antônio 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Capacitação profissional Secretaria Municipal de Educação

Maceno 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro?
Concurso Público para professores e 
funcionários

Já estão abertas as  inscrições para Concurso Público de 
Professores e Especialista em Educação.

Vista Alegre I 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Eficiência no atendimento ao público Secretaria Municipal de Educação

Maceno 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Fim da terceirização Secretaria Municipal de Educação

Santo Antônio 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Mais funcionários Secretaria Municipal de Educação

Parque Industrial 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Melhor salários dos professores Secretaria Municipal de Educação

Estância Primavera 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Prédios públicos mais receptivos
Estamos implantando melhorias e modernizando as 
repartições de acordo com os recursos orçamentários e 
financeiros disponíveis

Engº Schmidt 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Reforma da Prefeitura e cemitérios Estamos implantando melhorias e modernizando as repartições de 
acordo com os recursos orçamentários e financeiros disponíveis

 Jdm. Suzana, Caparroze Sonia 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, etc) Reforma dos prédios públicos
Estamos implantando melhorias e modernizando as 
repartições de acordo com os recursos orçamentários e 
financeiros disponíveis

                   ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                      ‐ DEMANDAS DO ANO DE 2017, FEITAS PELOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE ‐ ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO ‐                   SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ‐ SECRETÁRIO: LUÍS ROBERTO THIESI



Secretaria Municipal de  
Serviços Gerais 

  



DEMANDAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS  --

Nº LOCALIZAÇÃO SERVIÇO SUGERIDO SERVIÇOS EXECUTADOS

1 Arroyo 06. Quais pontos da saúde deverão ser 
melhorados nos próximos anos?

Dar poder para associação multar 
terrenos abandonados; Limpeza, Pista 

de Caminhada, Recapeamento

Serviços periódicos de tapa buraco, limpeza (roçada manual e mecânica) e manutenção áreas públicas, 
manutenção de drenagem urbana, poda em áreas públicas.

2 Bela Vista 4
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Praça Manutenção periódica das vias do loteamento.

3 Chácara de Recreio  
João Bernardino

07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa e bem cuidada Manutenção periódica das vias do loteamento.

4 Costa do Sol
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Bem conservada; Limpa; Melhor 
conservação dos bens públicos; 

recapeamento

Serviços periódicos de tapa buraco, limpeza e manutenção de praças, reparos em guias e sarjetas, podas, 
roçadas e limpeza de áreas públicas.

5 Duas Vendas G 01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro?

Calçamento de praças e pista de 
caminhada; praças limpas, seguras e 

com playground, recapeamento

Serviços periódicos de tapa buraco, manutenção de praças, roçada manual e mecânica, construção de 
passeio público.

6 Est. São Pedro III
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa e iluminada; praça, sem buraco Manutenção periódica das vias do loteamento.

7 Estância Jockey Club 01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? Melhoramento das vias públicas; limpa Manutenção periódica nas vias da Estância (com reaterro e raspas de asfalto),poda em áreas públicas.

8 Estância Primavera

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes? /  01. 
O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro?

Construção de Praça de lazer; Limpa 
e sem buracos, terreno baldio Manutenção periódica das vias do loteamento.

9 Estância São Pedro

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 03. Quais ações deverão 
ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Conservação das ruas do bairro Loteamento encontra-se em fase de regularização. Manutenção periódica das vias do loteamento.

10 Estância Verão
03. Quais ações deverão ser 
desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Limpa, lotes vazios, tampar buracos Manutenção periódica das vias do loteamento.

11 Fraternidade 01. O que podemos sugerir para 
melhorar o seu bairro?

Limpa; manutenção dos prédios 
público e áreas verdes Manutenção periódica (limpeza com roçada manual e mecânica).

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
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12 Jardim Bianco
03. Quais ações deverão ser 
desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Dar condições para a Associação 
fazer a limpeza do bairro; 

Pavimentação e calçadas; reforma de 
rotatória; revitalização do bairro

Serviços periódicos de tapa buraco, limpeza (roçada manual e mecânica) e manutenção áreas públicas, 
manutenção de drenagem urbana.

13 Jardim Felicidade
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Boa pavimentação; limpeza de 
terrenos; calçadas

Serviços periódicos de tapa buraco, roçada manual e mecânica, manutenção dos equipamentos públicos de 
praças (bancos, lixeiras, pintura), podas de árvores em áreas públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca 
de lobo, poço de visita, reparos em guias e sarjetas).

14 Jardim Suzana, 
Caparroz e Sonia

07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpeza de áreas públicas; 
recuperação de praças; reforma de 

calçadas

Serviços periódicos de tapa buraco, limpeza (roçada manual e mecânica) e manutenção áreas públicas, 
manutenção de drenagem pluvial (reparo de guias e sarjetas, sarjetão), podas.

15 Jardim Tarraf II
03. Quais ações deverão ser 
desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Manutenção do canterio da JK e da 
praça do bairro; usar áreas verdes 

existentes

Serviços periódicos de limpeza (roçada manual e mecânica) e manutençãode praças, manutenção de 
drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visitação, sarjetão), podas.

16 Jardim Veneza
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa e conservada; restauração de 
estrada Manutenção periódica das vias do loteamento, construção de galeria pluvial.

17 João Paulo II 04.C - Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente? Limpa; recapeamento Serviços periódicos de tapa buraco, limpeza (roçada manual e mecânica) e manutenção áreas públicas, 

manutenção de drenagem pluvial (reparo de guias e sarjetas, sarjetão), podas.

18 Luz da Esperança
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Conservação e limpeza; lixeiras; poda 
e coleta de resíduos Roçada manual e mecânica nas áreas públicas de forma periódica.

19 Maceno
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa e sem poluição visual
Serviços periódicos de roçada manual e mecânica, manutenção de praças, podas de árvores em áreas 
públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visita, reparos em guias e sarjetas, 
sarjetões).

20 Mansour Daud
02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, às 
crianças e aos adolescentes?

Calçada na marginal da BR; Árvores, 
calçadas, avenidas, praças; 

recapeamento

Serviços periódicos de tapa buraco, poda, limpeza de praças, manutenção dos equipamentos públicos de 
praças (bancos, lixeiras), manutenção de drenagem pluvial, roçada manual e mecânica, manutenção em 
passeio público. Foi executada parcialmente a construção de passeio público na marginal da BR.

21 Maria Zorita 01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? Reformar e limpar; ruas pavimentadas Serviços periódicos de limpeza (roçada manual e mecânica), manutenção de drenagem pluvial, podas.

22 Marisa Cristina I e II

07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc) / 09. O que é necessário 
para melhorar a Educação no seu bairro?

Limpa Serviços periódicos de limpeza (roçada manual e mecânica) e manutenção áreas públicas (praças e campo de 
futebol), recapeamento asfáltico.

23 Matinha

03. Quais ações deverão ser 
desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? / 05. 
Quais programas culturais e esportivos 
são mais importantes para a comunidade?

Praça; roçada; recapeamento Manutenção periódica das vias do loteamento.



24 Navareth Ie II
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Mais floridas; limpas e sem buracos; 
sem alagamento. Manutenção periódica das vias do loteamento.

25 Nova Esperança

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 
às crianças e aos adolescentes? / 07. 

Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, 

prédios públicos, etc)

Bem conservada; pista de caminhada Serviços periódicos de tapa buraco, limpeza e manutenção de praças, reparos em guias e sarjetas, podas, 
roçadas e limpeza de áreas públicas.

26 Nova Veneza (Engº. 
Schmidt)

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 03. Quais ações deverão 
ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? / 07. 
Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc)

Construção de Praça; guias e sarjetas 
nas ruas; limpa Manutenção periódica das vias do loteamento.

27 Oasis

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 02. O que este Governo 
poderia fazer para trazer mais benefícios 
ao idoso, às crianças e aos adolescentes? 
/ 07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa; recapeamento; calçada Manutenção periódica das vias do loteamento. 

28 Parque dos Pássaros

05. Quais programas culturais e 
esportivos são mais importantes para 

a comunidade? / 07. Como eu gostaria 
de ver minha cidade? (Praças, ruas, 

avenidas, prédios públicos, etc)

Calçamento de praças e pista de 
caminhada; limpeza Serviços periódicos de conservação das vias, poda, roçada manual e mecânica das áreas públicas.

29 Parque Estoril

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 02. O que este Governo 
poderia fazer para trazer mais benefícios 
ao idoso, às crianças e aos adolescentes? 
/ 07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc) / 09. O que é necessário 
para melhorar a Educação no seu bairro?

Limpa e bem cuidada; pista de 
caminhada; reforma de alambrado de 

creche; recape/tapa buraco; 
revitalização de praça

Serviços periódicos de tapa buraco, roçada manual e mecânica, manutenção e revitalização de praças, podas 
de árvores em áreas públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visita, reparos em 
guias e sarjetas, sarjetões).



30 Parque Industrial

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 03. Quais ações deverão 
ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? / 07. 
Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc)

Limpa; recuperação de praças
Serviços periódicos de tapa buraco, roçada manual e mecânica, manutenção e revitalização de praças, podas 
de árvores em áreas públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visita, reparos em 
guias e sarjetas, sarjetões).

31 Res. Caetano I e II

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 07. Como eu gostaria de 
ver minha cidade? (Praças, ruas, 
avenidas, prédios públicos, etc)

Limpa; pista de caminhada; praças e 
prédios públicos limpos

Serviços periódicos de tapa buraco, roçada manual e mecânica, podas de árvores em áreas públicas, 
manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visita, reparos em guias e sarjetas, sarjetões).

32 Rio Preto I

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 03. Quais ações deverão 
ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? / 07. 
Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc)

Lixeiras; pavimentação de ruas; 
recuperação de praças

Serviços periódicos de limpeza (roçada manual e mecânica), regularização da área para construção de 
passeio público, manutenção de ponte, manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo e poço de visita), 
podas.

33 San Luiz I
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Calçadas reformadas e 
niveladas;limpa; sem buraco Manutenção periódica nas vias do loteamento. Limpeza realizada parcialmente.

34 San Luiz II
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa Limpeza realizada parcialmente.

35 Santa Catarina
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa, mato cortado e buracos 
tampados

Serviços periódicos de roçada manual e mecânica, manutenção de praças, podas de árvores em áreas 
públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visita, reparos em guias e sarjetas, 
sarjetões).

36 Santa Clara

01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? / 03. Quais ações deverão 
ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? / 
04.C - Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente? / 07. Como eu 
gostaria de ver minha cidade? (Praças, 
ruas, avenidas, prédios públicos, etc)

Limpeza de terrenos, poda, 
recapeamento, prédios públicos 

conservados
Manutenção periódica das vias do loteamento. 

37 Santa Inês
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Com mais atenção e zelo Manutenção periódica das vias do loteamento.



38 Santa Paula

05. Quais programas culturais e esportivos 
são mais importantes para a comunidade? 
/ 07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa, sem buracos. Limpeza realizada parcialmente.

39 Santo Antônio
07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc)

Limpa e bem cuidada Serviços periódicos de tapa buraco, roçada manual e mecânica, podas de árvores em áreas públicas, 
manutenção de drenagem pluvial, limpeza de Ponto de Apoio. 

40 São Deocleciano

03. Quais ações deverão ser 
desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? / 07. 
Como eu gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios públicos, 
etc)

Sem buraco; limpeza de áreas 
públicas; locais reformados e 

identificados

Serviços periódicos de tapa buraco, roçada manual e mecânica, manutenção dos equipamentos públicos de 
praças (bancos, lixeiras, pintura), podas de árvores em áreas públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca 
de lobo, poço de visita, guias e sarjetas).

41 São Lucas
02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, 

às crianças e aos adolescentes?

Bancos, quiosques, lixeiras; praças; 
banheiros nas praças Bairro encontra-se em fase de regularização.  Foi executada manutenção periódica de suas vias.

42 São Manoel

01. O que podemos sugerir para 
melhorar o seu bairro? / 07. Como eu 

gostaria de ver minha cidade? 
(Praças, ruas, avenidas, prédios 

públicos, etc)

Limpa e sem buracos; manutenção de 
asfalto e calçada

Serviços periódicos de roçada manual e mecânica, manutenção de praças, podas de árvores em áreas 
públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visita, reparos em guias e sarjetas, 
sarjetões).

43 São Marcos

01. O que podemos sugerir para 
melhorar o seu bairro? / 02. O que 

este Governo poderia fazer para trazer 
mais benefícios ao idoso, às crianças 

e aos adolescentes? / 03. Quais ações 
deverão ser desenvolvidas para 

proteger o meio ambiente e os animais 
do seu bairro? / 07. Como eu gostaria 
de ver minha cidade? (Praças, ruas, 

avenidas, prédios públicos, etc) /04.C - 
Se sim, como tornar o comércio 

receptivo e atraente? / 09. O que é 
necessário para melhorar a Educação 

no seu bairro?

Boa pavimentação; desentupir boca 
de lobo, pista de caminhada; praças e 

prédios públicos limpos; 
recapeamento; calçamento

Serviços periódicos de roçada manual e mecânica das áreas públicas, manutenção da drenagem urbana, 
manutenção em praças e área de preservação permanente, poda, construção de passeio público. Estudos de 
viabilidade para construção de pistas de caminhada.

44 São Marcos 
(Loteamento) Boa pavimentação Manutenção periódica das vias do loteamento. 



45 São Miguel Arcanjo 

07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) / 01. O que 

podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Limpeza; infraestrutura Manutenção periódica das vias do loteamento, regularização e reaterro em erosão.

46 São Pedro

07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) / 03. Quais 

ações deverão ser desenvolvidas para 
proteger o meio ambiente e os animais 

do seu bairro?

Limpa e bem cuidada; manutenção de 
vias

Serviços periódicos de roçada manual e mecânica, manutenção e construção de praça, podas de árvores em 
áreas públicas, manutenção de drenagem pluvial (boca de lobo, poço de visita, sarjetões).

47 Setsul

02. O que este Governo poderia fazer 
para trazer mais benefícios ao idoso, às 
crianças e aos adolescentes? / 07. Como 
eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, 
ruas, avenidas, prédios públicos, etc) / 03. 
Quais ações deverão ser desenvolvidas 
para proteger o meio ambiente e os 
animais do seu bairro? / 01. O que 
podemos sugerir para melhorar o seu 
bairro?

Contrução de Praça de lazer; 
fiscalização de terrenos baldios; 

limpeza em áreas verdes; manutenção 
de vias

Fiscalização periódica das área públicas e particulares.

48 Vila Ideal 01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro? Conservação e limpeza Serviços periódicos de tapa buraco, limpeza (roçada manual e mecânica) e manutenção áreas públicas, 

manutenção de drenagem pluvial (reparo de guias e sarjetas, sarjetão), podas.

49 Vila Velha 01. O que podemos sugerir para melhorar 
o seu bairro?

Limpa e conservada; praça; 
recapeamento Manutenção periódica das vias do loteamento, construção de galeria pluvial.

50 Vista Alegre I

07. Como eu gostaria de ver minha 
cidade? (Praças, ruas, avenidas, prédios 
públicos, etc) / 06. Quais pontos da saúde 
deverão ser melhorados nos próximos 
anos?

Bem conservada; limpeza de áreas 
públicas Loteamento encontra-se em fase de regularização. Foi executada manutenção periódica de suas vias

51 Vista Alegre II 06. Quais pontos da saúde deverão ser 
melhorados nos próximos anos? Limpeza de áreas públicas Loteamento encontra-se em fase de regularização. Foi executada manutenção periódica de suas vias



Secretaria Municipal da  
Fazenda 

  



Bairro Questão sugestão Ação

Santa Clara
04.C ‐ Se sim, como tornar o 
comércio receptivo e 
atraente?

Alvará definitivo
Alvarás definitivos dependem do cumprimento da legislação 

pertinente

Arroyo
04.C ‐ Se sim, como tornar o 
comércio receptivo e 
atraente?

Desconto de impostos para 
abertura de empresas

É proibido redução/descontos de impostos por qualquer motivo 
que seja;

São Lucas
04.C ‐ Se sim, como tornar o 
comércio receptivo e 
atraente?

Fiscalização A fiscalização no Município já atua de maneira a coibir ilegalidades;

Parque Industrial
04.C ‐ Se sim, como tornar o 
comércio receptivo e 
atraente?

Redução de imposto
É proibido redução/descontos de impostos por qualquer motivo 

que seja.



Secretaria Municipal da  
Mulher 

  



Bairro Questão Sugetão  Resposta

São Miguel 
Arcanjo I

09. O que é necessário para 
melhorar a Educação no seu 
bairro?

Segurança a mulher

• Realizações da Secretaria ‐  Ações para diminuir a violência:
                Rodas de Conversa;
                Capacitações e oficinas sobre:
                  1 – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulheres
                  2 – Projeto: Educando para um Amanhã sem Preconceito, sobre 
discriminação étnico‐racial.

• Propostas da Secretaria:
                 É importante melhorar a Iluminação;
                 Os ônibus em horário noturno devem fazer as paradas próximo 
às residências;
                 Pontos de ônibus em locais iluminados e não distantes;
                 Rondas da Guarda Municipal nos locais mais isolados.

Estância São 
Pedro III

04.C ‐ Se sim, como tornar o 
comércio receptivo e 
atraente?

Trabalho para mulheres

Propostas para tornar o comércio receptivo e atraente e proporcionar 
Trabalho e Renda para as Mulheres:
Hortas Comunitárias;
Feiras artesanais com produtos da região/bairro;
Criação de Cooperativas, de Trabalho, por exemplo.



Secretaria Municipal de  
Comunicação 

  



Bairro Questão Sugestão Ações

Rio Preto I

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook e whatsapp  Facebook e whatsapp   @prefriopreto

San Luiz II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook e whatsapp    Facebook e whatsapp   @prefriopreto

Jardim Tarraf II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook e Whatsapp (site e portal 
nem sempre disponível)

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Res. Caetano I e II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

facebook, ouvidoria, whatsapp 
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Vista Alegre I 

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, portal da tranparência e 
whatsapp

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

São Pedro

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, portal da transparência

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Vista Alegre II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, portal da transparência e 
whatsapp

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Engº Schmidt

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, Watsapp  Facebook e whatsapp   @prefriopreto



São Manoel

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, whatsapp  Facebook e whatsapp   @prefriopreto

Parque dos Pássaros

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, whatsapp e portal da 
transparência Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  Facebook e 

whatsapp  @prefriopreto

Estância Primavera

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, whatsapp e site
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  Facebook e 
whatsapp  @prefriopreto

Fraternidade

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, whatsapp e site
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  Facebook e 
whatsapp  @prefriopreto

Parque Industrial

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, Whatsapp, Jornais e rádio
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  Facebook e 
whatsapp  @prefriopreto

São Lucas

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, Whatsapp, Ouvidoria
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Parque Estoril

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Facebook, Whatsapp, WIFI, site e 
Rádio Espaço Aberto 104,9

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

João Paulo II
03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para 
proteger o meio ambiente e os animais do seu 
bairro?

Folhetos para a comunidade



São Felício

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Internet, tv e rádio
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Jardim Felicidade

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Ouvidoria   Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito e Meio Ambiente

Maceno

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Ouvidoria e portal da transparência
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Portal da 
Transparencia    -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Primavera II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Ouvidoria e whatsapp
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Maria Zorita

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Ouvidoria por secretaria, whatsapp, 
facebook, portal da transparencia e 

mídias sociais

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Costa do Sol

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Ouvidoria pública  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito e Meio Ambiente

Jdm. Veneza

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Ouvidoria, portal, facebook e 
whatsapp

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Bela Vista 4

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Pessoas disponível para atender
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente



Santa Inês

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Por correspondência, via correio
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Mansour Daud

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Portal da Transparência  Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) 

Setsul

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Portal da Transparência, ouvidoria, 
site e telefone

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

João Paulo II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Portal da Transparência, whatsapp e 
facebook

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Jdm. Suzana, Caparroz e 
Sonia

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Site de fácil acesso

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Santa Paula

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Site, ouvidoria, whatsapp e portal da 
Transparência

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Arroyo

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Televisão, Jornal e todo tipo de 
comunicação via internet

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Estância São Pedro

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

todos
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente



Luz da Esperança

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Todos
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Nova Esperança

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Todos
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

São Deocleciano

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Todos

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Vila Ideal

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

todos

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Chácara de Recreio João 
Bernardino

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Todos 

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/  (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -    Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

São Miguel Arcanjo I

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Todos (Wifi para todos)

San Luiz I 

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Todos, com transparência e qualidade
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Jardim Bianco

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

TV, rádio, mídia das redes sociais, 
aplicativos de mensagens 

instantâneas

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente



Vila Velha

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Verbal, ouvidoria e whatsapp
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

São Lucas

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Visita dos governantes e políticos ao 
condomínio

Estância Verão

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Oasis

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp (17) 99186‐5573 / e‐mail: 
flavio.boi@hotmail.com

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

São Marcos

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp (modelo SeMAE), facebook 
e ouvidoria

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Navarreth I e II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp, e‐mail e ouvidoria

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/    (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -  Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Nova Veneza (Engº. 
Schimidt)

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp, face, e ouvidoria
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Santo Antônio

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp, Facebook e cartazes
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente



Estância Jockey Club

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

whatsapp, facebook e portal da 
transparência

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/    (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) -  Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Matinha

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp, Facebook e site
Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/     Facebook e 
whatsapp   @prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: 
Saúde, Transito e Meio Ambiente

Marisa Cristina I e II

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp, ouvidoria e portal de 
transparência

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/ (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) - Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Duas Vendas G

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp, portal da transparência e 
internet acessível

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/ (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) - Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente

Santa Clara

08. Quais canais de comunicação são mais 
importantes e acessíveis para a participação da 
comunidade e o acompanhamento das ações 
deste governo?

Whatsapp, site, portal da 
transparência

Portal https://www.riopreto.sp.gov.br/ (Portal da 
Transparencia e Fale Conosco) - Facebook e whatsapp   
@prefriopreto     -  Ouvidoria Secretarias: Saúde, Transito 
e Meio Ambiente



Secretaria Municipal de  
Meio Ambiente 

  



Bairro Questão SUGESTÃO Resposta

Duas Vendas G 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Animais de Grande porte nas ruas Haverá um novo contrato, com empresa que irá recolher os animais através 

da GCM.

Nova Esperança 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Animais de Grande porte nas ruas Haverá um novo contrato, com empresa que irá recolher os animais através 

da GCM.

São Lucas 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Animais de Grande porte nas ruas Haverá um novo contrato, com empresa que irá recolher os animais através 

da GCM.

Vista Alegre I 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Animais de Grande porte nas ruas Haverá um novo contrato, com empresa que irá recolher os animais através 

da GCM.

Vista Alegre II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Animais de Grande porte nas ruas Haverá um novo contrato, com empresa que irá recolher os animais através 

da GCM.

Bela Vista 4 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização

Jdm. Suzana, Caparroz e 
Sonia

03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização

Maceno 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização

São Deocleciano 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização

São Marcos 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Arborização 

Marisa Cristina I e II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização  

Nova Esperança 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Arborização  

Nova Veneza (Engº. 
Schimidt)

07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Arborização  

Parque dos Pássaros 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização  

Parque Industrial 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Arborização  

Res. Caetano I e II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização  

São Marcos 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização  

Vila Velha 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Arborização  

Nova Veneza (Engº. 
Schimidt)

03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Arborização das calçadas

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 

árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-

pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 

com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 

das mudas disponibilizadas.



Jardim Felicidade 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Coleta seletiva

São Deocleciano 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Construção de Ponto de Apoio

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo tem
coordenado e elaborado adaptações positivas na busca da
melhoria do Programa de Gestão dos Resíduos da
Construção e Descartes de Volumosos. Neste sentido,
elaboramos um projeto executivo piloto para a construção
de 03 novos pontos e reconstrução/recuperação de 03 outros
já existentes. O Núcleo Permanente de Resíduos vem
trabalhando para a melhoria, buscando viabilizar recursos
para que estes locais voltem a ser referência. 

São Marcos 10. Quais cursos de aperfeiçoamento a comunidade de seu bairro mais 
utiliza ou necessita? Educação Ambiental

Em relação a solicitação efetuada referente a projetos de Educação 
Ambiental informamos que existe no município o Programa Municipal de 
Educação Ambiental e o COMEA – Comissão Municipal de Educação 
Ambiental, com a competência de elaborar ações formais e não formais de 
Educação Ambiental que visam, respectivamente desenvolver ações na rede 
pública de ensino, e implantar projetos e programas no município, uma vez 
que a referida comissão é formada por representantes da Sociedade Civil e 
do Poder Público. 
Além das escolas, temos o desenvolvimento de ações de Educação 
Ambiental no Viveiro Municipal, Represa Municipal, Zoológico Municipal e 
outros espaços, tais como, Parque Ecológico Danilo Santos Miranda. 
Temos ainda o Centro de Educação Ambiental no Zoológico Municipal, 
aberto ao público, onde ficam expostos animais Taxidermizados através de 
uma vitrine, sistema de captação de água de chuva, um pequeno viveiro de 
mudas, horta orgânica e composteira, além de ser uma construção 
sustentável.

Jardim Tarraf II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Esclarecer a população quanto a poda de 
arvores

Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo realizaram 
diariamente vistorias referentes a emissão de autorização para as práticas de 
podas e erradicações de árvores. Quando constatado a ocorrência de 
irregularidades, a demanda é repassada para o departamento de fiscalização 
de Secretaria de SG para que sejam tomadas as medidas legais adequadas. 
Os pedidos de vistoria deverão ser realizados nas unidades do Poupa Tempo 
ou Ganhatempo
Demandas referentes a animais soltos na via são encaminhadas para a Sec. 
de Trânsito, que promove a recolha desses animais.



Mansour Daud 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Exigir árvores nas calçadas

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 
árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-
pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 
com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 
das mudas disponibilizadas.

Costa do Sol 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Fiscalização Diretoria de Bem Estar Animal na Sec. Mun. de Saúde

São Lucas 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Fiscalização Diretoria de Bem Estar Animal na Sec. Mun. de Saúde

Vila Velha 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Fiscalização Diretoria de Bem Estar Animal na Sec. Mun. de Saúde

Estância Jockey Club 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Fiscalização da poda de árvores

Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo realizaram 
diariamente vistorias referentes a emissão de autorização para as práticas de 
podas e erradicações de árvores. Quando constatado a ocorrência de 
irregularidades, a demanda é repassada para o departamento de fiscalização 
de Secretaria de SG para que sejam tomadas as medidas legais adequadas. 
Os pedidos de vistoria deverão ser realizados nas unidades do Poupa Tempo 
ou Ganhatempo.
Demandas referentes a animais soltos na via são encaminhadas para a Sec. 
de Trânsito, que promove a recolha desses animais.

Arroyo 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Fiscalização de animais de grande porte 
soltos

Haverá um novo contrato, com empresa que irá recolher os animais através 
da GCM

São Manoel 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Fiscalização de queimadas e descarte Denunciar pelo telefone 3202-4010. Os proprietários dos terrenos queimados 

são multados.

Primavera II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Fiscalização e Orientação para não matar 
macacos e pássaros existentes Diretoria de Bem Estar Animal na Sec. Mun. de Saúde



São Pedro 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Fiscalização e Orientação sobre 
Queimadas

Denunciar pelo telefone 3202-4010. Os proprietários dos terrenos queimados 
são multados.
A Defesa Civil realiza curso de orientação para as associações de bairros

Nova Veneza (Engº. 
Schimidt) 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Fiscalizar e multar quem jogar entulho na 

rua Fiscalização da Sec. Mun. de Serviços Gerais

Jardim Tarraf II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Incentivar o plantio de novas árvores

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 
árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-
pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 
com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 
das mudas disponibilizadas.

Jdm. Veneza 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Limpeza do córrego e fiscalização Fiscalização da Sec. Mun. do Meio Ambiente e Semae

Navarreth I e II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Limpeza e conservação do córrego dos 
macacos

Ação integrada entre Sec. de Obras, Semae, Serviços Gerais e Meio 
Ambiente vêm adequando a drenagem do córrego dos macacos. Uma área 
verde vem sendo constituída junto a com Associação de bairro local.

São Deocleciano 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Local para descarte de lixo

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo tem coordenado e 
elaborado adaptações positivas na busca da melhoria do Programa de 
Gestão dos Resíduos da Construção e Descartes de Volumosos. Neste 
sentido, elaboramos um projeto executivo piloto para a construção de 03 
novos pontos e reconstrução/recuperação de 03 outros já existentes. O 
Núcleo Permanente de Resíduos vem trabalhando para a melhoria, buscando 
viabilizar recursos para que estes locais voltem a ser referência. Desta forma, 
esta secretaria, incluirá na pauta de reunião do Núcleo Permanente de 
Gestão Integrado de Resíduos estudos de viabilidade para procedimentos do 
referido pleito.



Costa do Sol 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Melhor conservação das áreas verdes Departamento de Praças e Jardins – Secretaria de Serviços Gerais

Estância São Pedro 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Multa para não conservação dos terrenos Fiscalização da Sec. Mun. de Serviços Gerais

Estância São Pedro III 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Multar deposito indevido de lixo Fiscalização da Sec. Mun. de Serviços Gerais

João Paulo II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Palestras Educativas

Técnicos da Smaurb, quando solicitados, realizam palestras, cursos e 
eventos voltados para arborização, poda de árvores e meio ambiente em 
geral. O Viveiro Municipal recebe semanal visitas mediante agendamento 
prévio.

Matinha 09. O que é necessário para melhorar a Educação no seu bairro? Palestras Educativas

Técnicos da Smaurb, quando solicitados, realizam palestras, cursos e 
eventos voltados para arborização, poda de árvores e meio ambiente em 
geral. O Viveiro Municipal recebe semanal visitas mediante agendamento 
prévio.

Vila Ideal 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Palestras Educativas

Técnicos da Smaurb, quando solicitados, realizam palestras, cursos e 
eventos voltados para arborização, poda de árvores e meio ambiente em 
geral. O Viveiro Municipal recebe semanal visitas mediante agendamento 
prévio.

Costa do Sol 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Estância Jockey Club 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Estância São Pedro 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Jardim Tarraf II 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Jardim Tarraf II 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.



Jdm. Suzana, Caparroz e 
Sonia 04.C - Se sim, como tornar o comércio receptivo e atraente? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Maria Zorita 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Parque Estoril 01. O que podemos sugerir para melhorar o seu bairro? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Rio Preto I 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Santa Catarina 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

São Marcos 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Setsul 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Vila Ideal 04.C - Se sim, como tornar o comércio receptivo e atraente? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Vila Ideal 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.



Vila Velha 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Placas de ruas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Rio Preto I 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Placas informativas

Em relação a solicitação efetuada referente às placas de ruas, temos a 
informar que a responsabilidade passou a ser da Secretaria Municipal de 
Trânsito Trasporte e Segurança a partir do dia 02 de agosto de 2018, tendo 
em vista à alteração do artigo 1º da Lei nº 11415 – 18/12/2013.

Maria Zorita 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Plantio de árvores

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 
árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-
pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 
com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 
das mudas disponibilizadas.

Parque Estoril 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Plantio de mudas envolvendo as crianças 
das creches

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 
árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-
pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 
com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 
das mudas disponibilizadas.



Santa Catarina 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Ponto de Apoio 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo tem coordenado e 
elaborado adaptações positivas na busca da melhoria do Programa de 
Gestão dos Resíduos da Construção e Descartes de Volumosos. Neste 
sentido, elaboramos um projeto executivo piloto para a construção de 03 
novos pontos e reconstrução/recuperação de 03 outros já existentes. O 
Núcleo Permanente de Resíduos vem trabalhando para a melhoria, buscando 
viabilizar recursos para que estes locais voltem a ser referência. O bairro em 
questão será atendido pelo novo Ponte de Apoio de Eng. Schimitt, que está 
em fase de construção.

San Luiz II 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Praças verdes Departamento de Praças e Jardins – Secretaria de Serviços Gerais

Santo Antônio 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Projetos educacionais

Técnicos da Smaurb, quando solicitados, realizam palestras, cursos e 
eventos voltados para arborização, poda de árvores e meio ambiente em 
geral. O Viveiro Municipal recebe semanal visitas mediante agendamento 
prévio.

San Luiz I 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Proteção a natureza 

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 
árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-
pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 
com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 
das mudas disponibilizadas.

Estância Jockey Club 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Proteção de mananciais Denunciar as invasões através do protocolo de denúncia. Os responsáveis 

pela invasão serão multados.

Vista Alegre I 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Proteger o manancial dos Resíduos de 
Construção Civil

Denunciar as invasões através do protocolo de denúncia. Os responsáveis 
pela invasão serão multados.

Vista Alegre II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro?

Proteger o manancial dos Resíduos de 
Construção Civil

Denunciar as invasões através do protocolo de denúncia. Os responsáveis 
pela invasão serão multados.



Santa Paula 05. Quais programas culturais e esportivos são mais importantes para a 
comunidade? Retirada de árvores e queimadas

Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo realizaram 
diariamente vistorias referentes a emissão de autorização para as práticas de 
podas e erradicações de árvores. Os pedidos de vistoria deverão ser 
realizados nas unidades do Poupa Tempo ou Ganhatempo Quando 
constatado a ocorrência de irregularidades, a demanda é repassada para o 
departamento de fiscalização de Secretaria de SG para que sejam tomadas 
as medidas legais adequadas

São Marcos 04.C - Se sim, como tornar o comércio receptivo e atraente? Reurbanização Grupo de Engenheiros e Arquitetos

Estância Primavera 07. Como eu gostaria de ver minha cidade? (Praças, ruas, avenidas, 
prédios públicos, etc) Sinalização de Ruas e arborização

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 
árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-
pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 
com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 
das mudas disponibilizadas.

Res. Caetano I e II 03. Quais ações deverão ser desenvolvidas para proteger o meio 
ambiente e os animais do seu bairro? Utilização de áreas verdes

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, realiza a produção de mudas de 
árvores voltadas para arborização urbana e reflorestamentos diversos. 
Atendendo a proposta da doação de mudas de qualidade a todo cidadão rio-
pretense que deseja plantar uma árvore de fonte a seu imóvel e contribuir 
para um meio ambiente mais equilibrado. Além do fato de que todo munícipe 
de São José do Rio Preto pode retirar gratuitamente 02 mudas de árvore por 
mês mediante apresentação de comprovante de residência em seu nome e 
um documento pessoal, diversas ações foram e estão sendo organizadas 
com associações de bairros mediante responsabilidade compartilhada a partir 
da assinatura de termo de responsabilidade de cuidados com manutenção 
das mudas disponibilizadas.



Secretaria Municipal de  
Trabalho 



Bairro Questão Sugestão  Resposta

Jardim Tarraf II
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Artesanato

Não foram ofertados cursos na área de artesanato mas foram 
oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente administrativo, 
eletricista instalador residencial, técnicas em vendas, 
encanador, jardinagem, recepção e atendimento, técnico em 
contabilidade, técnico em fármacia, técnico em veterinária, 
auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. Inscrições 
Disponibilizadas para inscrições no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Jardim Felicidade
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Corte e costura para a 
terceira idade

Foram ofertados cursos na área de costura em  2017 Inscrições 
disponibilizadas para inscrições no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego. No ano de 2018 a 
secretaria está disponiblizando mais 80 vagas para essa 
formação com inscrições abertas até o dia 17/09/2018.

Arroyo
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cuidador de Idosos e 
Marcenaria

Não foram oferecidas vagas para o curso de cuidados de idosos 
e marcenaria mas em 2018 houve curso de assentador de portas 
e foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Nova Veneza (Engº. 
Schimidt)

10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Curso de cabeleireiro, 
artesanato e pedreiro

Não foram oferecidas vagas para cabelereiro, artesanato e 
pedreiro mas foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de 
Assistente administrativo, eletricista instalador residencial, 
técnicas em vendas, encanador, jardinagem, recepção e 
atendimento, técnico em contabilidade, técnico em fármacia, 
técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em 
administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.

Nova Veneza (Engº. 
Schimidt)

02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Cursos de artesanato e 
outros ofícios

Não foram ofertados cursos na área de artesnato mas foram 
oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente administrativo, 
eletricista instalador residencial, técnicas em vendas, 
encanador, jardinagem, recepção e atendimento, técnico em 
contabilidade, técnico em fármacia, técnico em veterinária, 
auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. Inscrições 
Disponibilizadas no portal da prefeitura www.riopreto.com.br. e 
presencialmente na sede da secretaria municipal do trabalho e 
do emprego.

Estância São Pedro
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos de Cabeleireiro, 
manicure e 

profissionalizantes para 
jovens

 Não foram ofertados cursos na área de artesnato  de cabelereir 
e manicures mas foram oferecidos Cursos que atendem os 
jovens na área profissionalizante  no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Bela Vista 4
02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Bela Vista 4
09. O que é necessário para melhorar a 
Educação no seu bairro?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Bela Vista 4
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Duas Vendas G
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Estância Jockey Club
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Estância São Pedro III
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



João Paulo II
04.C ‐ Se sim, como tornar o comércio 
receptivo e atraente?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Maceno
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Maria Zorita
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Navarreth I e II
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Nova Esperança
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Parque Industrial
02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Primavera II
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Res. Caetano I e II
02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Res. Caetano I e II
09. O que é necessário para melhorar a 
Educação no seu bairro?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Rio Preto I
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

San Luiz I 
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Santa Catarina
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Santa Clara
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Santa Inês
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Santo Antônio
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



São Deocleciano
01. O que podemos sugerir para melhorar o 
seu bairro?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

São Deocleciano
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

São Miguel Arcanjo I
05. Quais programas culturais e esportivos são 
mais importantes para a comunidade?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Vila Ideal
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Vila Velha
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Vista Alegre I 
02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Vista Alegre II
02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Cursos Profissionalizantes

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.

Estância Verão
02. O que este Governo poderia fazer para 
trazer mais benefícios ao idoso, às crianças e 
aos adolescentes?

Empregos para adolescentes

O balcão de empregos através do portal da prefeitura e 
presencialmente na sede da secretaria municipal do trabalho e 
do emprego possuí no decorrer do ano vagas para estágios de 
ensino médio e superior.

Fraternidade
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Implementar escolas técnicas
Foi aberta com parceria da secretaria do trabalho e da educação 
e ETEC Rio Preto uma classe descentralizada para curso de 
costura profissionalizante no colégio Municipal Walfredo Fogaça

Jardim Bianco
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes

Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.



Matinha
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes

  Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.

Res. Caetano I e II
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes

Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.

San Luiz II
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes

Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.



São Pedro
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes

Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego..

Vista Alegre I 
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes

 Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.

Vista Alegre II
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes

 Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.



Costa do Sol
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e Cursos 
Profissionalizantes (bordado, 

crochê, tricê e corte e 
costura)

 Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
fármacia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.

Parque Industrial
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Informática e 
profissionalizantes 

(artesanato e cuidador de 
idosos)

 Em 2017 não foi oferecido curso de informática básica e em 
2018 o curso já foi oferecido e  foram oferecidos Cursos no ano 
de 2017 de Assistente administrativo, eletricista instalador 
residencial, técnicas em vendas, encanador, jardinagem, 
recepção e atendimento, técnico em contabilidade, técnico em 
farmácia, técnico em veterinária, auxiliar de saúde bucal, tecnico 
em administração. Inscrições Disponibilizadas no portal da 
prefeitura www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da 
secretaria municipal do trabalho e do emprego.

Luz da Esperança
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Não são oferecidos cursos

 Foram oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente 
administrativo, eletricista instalador residencial, técnicas em 
vendas, encanador, jardinagem, recepção e atendimento, 
técnico em contabilidade, técnico em fármacia, técnico em 
veterinária, auxiliar de saúde bucal, técnico em administração. 
Inscrições Disponibilizadas no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br. e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.



Jardim Felicidade
10. Quais cursos de aperfeiçoamento a 
comunidade de seu bairro mais utiliza ou 
necessita?

Pintura e artesanato

 Não foram ofertados cursos na área de artesnato mas foram 
oferecidos Cursos no ano de 2017 de Assistente administrativo, 
eletricista instalador residencial, técnicas em vendas, 
encanador, jardinagem, recepção e atendimento, técnico em 
contabilidade, técnico em fármacia, técnico em veterinária, 
auxiliar de saúde bucal, tecnico em administração. Inscrições 
Disponibilizadas para inscrições no portal da prefeitura 
www.riopreto.com.br e presencialmente na sede da secretaria 
municipal do trabalho e do emprego.
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