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SAÍMOS DO
ALUGUEL

Com o intuito de gerar economia para o orçamento municipal, com pagamento de 
aluguéis, diversos setores foram realocados para prédios públicos, como a Secretaria 
municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o Conselho Tutelar e a Central de 
Abastecimento Farmacêutico. O valor economizado anualmente com a transferência foi de 
cerca de R$150 mil por ano.

O município também 
economizou com a redução 
de custos com folha de 
pagamento de 
colaboradores, que chegou 
em outros anos a representar  
54% do orçamento, limite 
máximo permitido pelo 
Tribunal de Contas.
Atualmente estamos com 
41,7% do orçamento 
comprometido com a folha 
de pagamento. Uma 
redução de cerca de 29%.

RESPONSABILIDADE COM
A FOLHA DE PAGAMENTO
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AGORA TEMOS

O governo municipal, com o apoio dos poderes legislativos e executivos 
estaduais, conseguiu a implantação de uma unidade do Poupatempo no 
município. A  iniciativa beneciará os moradores, que não precisarão ir para 
outras cidades, para acessar os serviços. 

POUPATEMPO

O Procon foi reformulado, 
para atender melhor às 
necessidades dos 
consumidores de Santa 
Isabel. A unidade foi 
transferida para um 
prédio na região central e 
também foi criada uma 
página nas redes sociais. 
Várias ações de 
scalização também 
foram implantadas nas 
principais datas 
comerciais, como Black 
Friday e Dia das Mães.

NOVO PROCON DE
SANTA ISABEL
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Procon – Prefeitura de Santa Isabel



ARENINHA
Com o  objetivo de melhorar a estrutura para a 
prática de esporte em Santa Isabel, foi inaugurada 

a Areninha, com uma quadra de basquete 3x3, um campo de futebol 
society, iluminação de led e arquibancada. 

MAIS ESPAÇOS
ESPORTIVOS

I N A U G U R A Ç Ã O  D O
MORRO ESPORTE CLUBE

O Morro Esporte Clube (MEC), no Monte 
Serrat, recebeu diversas obras de 
reforma, como no campo de futebol. 
Também foram construídos vestiários 
para os atletas, tornando o espaço apto 
para a prática de esporte, de forma 
mais segura e confortável.
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MAIS DE 6 MIL
CESTAS BÁSICAS ENTREGUES

Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Santa Isabel, o 

governo estadual e empresas privadas, foram entregues mais de 6.000 
cestas básicas, para as famílias em situação de vulnerabilidade.

O Programa Emergencial de 
Auxílio Desemprego Frente de 
Trabalho contratou mais de 
100 moradores, para 
desempenhar funções de 
manutenção e zeladoria em 
diversas áreas públicas.

FRENTE DE TRABALHO
BENEFICIOU MAIS
D E  1 0 0  P E S S O A S

AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO SOCIAL EM 2021

 1.496 atendimentos especializados;
 

2.942 serviços de inclusão e atualização de 
dados do Cadastro Único; 
 

56 encaminhamentos foram efetuados para 

o SCFV e 515 visitas domiciliares;
 

O PAIF também acompanhou 125 casos; 
 

A Proteção Social Especial fez 274 
acompanhamentos do poder judiciário, 

221 visitas domiciliares, 84 escutas 
especializadas para a Rede Municipal de 
Proteção à Criança e Adolescente, 

36 atendimentos de serviço de medida 

socioeducativa, 6 acolhimentos institucionais 

de crianças e adolescentes e 8 acolhimentos 
de idosos.
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A unidade sentinela foi criada em meio a pandemia do novo coronavírus, para promover 
atendimento mais humanizado aos pacientes com Covid-19. Foram atendidas 3 mil pessoas, 
que tiveram acesso a exames sem burocratização, para reduzir o número de internações, no 
momento em que a taxa de ocupação de leitos no Alto Tietê era de 100%. O município foi 
premiado pelo excelente trabalho realizado no enfrentamento à Covid-19, no Simpósio de 
Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). 

Santa Isabel registrou 
alta taxa de vacinação, 
em comparação aos 
outros municípios, com 
98.256 doses aplicadas. 
O resultado positivo foi 
conquistado com 
campanhas de 
conscientização, 
mutirões de vacinação 
em diversos pontos da 
cidade, vacinação pelo 
sistema drive-thru e pela 
dedicação dos 
prossionais da saúde.

VACINAÇÃO
AVANÇADA

UNIDADE SENTINELA
FOI UM SUCESSO

94,7%
VACINADOS
COM 1ª DOSE

89,9%
VACINADOS
COM 2ª DOSE
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Nossas ações de enfrentamento
da pandemia foram premiadas no

1º SISAC, que reuniu as experiências
de sucesso dos municípios do Alto Tietê.

Dados atualizados em 22/12/2021



MAIS LEITOS
DE EMERGÊNCIA 
EM COMBATE À COVID-19

Em 2021, foram adicionados 14 leitos de emergência no município para combater à 
Covid-19, sendo 9 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP), onde foi contratado um 
MÉDICO INTENSIVISTA EXCLUSIVO, além de mais 5 leitos de enfermaria. 

O município adquiriu novos instrumentos, como aparelhos de tomograa, ultrassom, 
eletrocardiograma, mamograa e mais médicos foram contratados. As las de 
ultrassonograa abdominal, mama, transvaginal e obstétrico foram zeradas. Também 
foi aderido o programa “TODOS PELA VACINA”, e Santa Isabel recebeu doação de 
equipamentos, como 1 câmara fria, 4 caixas térmicas, 3 desktop e 10 termômetros.  

MAIS INVESTIMENTO NA SAÚDE
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O novo Mamógrafo 
já foi adquirido e 
entrará em operação 
em breve.



 Mais de 600 castrações;

 

619 vacinas antirrábicas;

 

98 doses de V10

aplicadas no Canil Municipal;

Feiras de adoção de animais.

MUTIRÕES DE CASTRAÇÃO
E OUTRAS AÇÕES DE
B E M  E S T A R  A N I M A L

A Unidade Básica de Saúde I – 
Prefeito Ilário Dassiê passou por uma 
ação de reestruturação, para 
melhorar o ambiente. Foram 
retiradas as divisórias no interior do 
prédio e a farmácia foi readequada 
com o objetivo de proporcionar 
mais conforto e agilidade no 
atendimento à população. 

REESTRUTURAÇÃO E 
REFORMA DA UBS I

Inaugurado em julho deste ano, o 
Centro de Atenção Psicossocial já 
efetuou 4100 atendimentos à 
população, com equipe técnica 
especializada e ocinas terapêuticas, 
diminuindo a demanda nas outras 
unidades de saúde.

NOVA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO

PARA A FARMÁCIA

A Central de Abastecimento 
Farmacêutico, que antes cava no 
Parque São Benedito, foi transferida de 
um prédio privado para um local 
público, com o intuito de economizar os 
gastos com aluguel. O espaço também 
é mais amplo, arejado e organizado. 

NOVO CAPS
FEZ + DE 4 MIL

ATENDIMENTOS EM 5 MESES
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E RETOMADA SEGURA
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No período de isolamento social, 
foram distribuídas 13.100 cestas 
básicas, para as famílias dos 
alunos matriculados na rede 
municipal de ensino em situação 
de vulnerabilidade social.
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Durante o ano de 2021, os alunos da rede municipal participaram de vários 
eventos internos e zeram visitas em diversos locais, como palestras educacionais, 
plantio de árvores e outros.



JOVENS
TALENTOS
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As atividades presenciais da Orquestra 
Municipal foram retomadas, respeitando os 
protocolos sanitários de prevenção à Covid-
19, e diversas apresentações foram realizadas 
na cidade e também no Auditório Claudio 
Santoro, em Campos do Jordão, com a 
gravação do lme Cantos Nordestinos. Está 
programada para 2022 a apresentação na 
Sala São Paulo, sede da OSESP.

A Orquestra Municipal de 
Santa Isabel recebeu novos 
instrumentos, para melhorar 
o aprendizado dos alunos de 
percussão. Um investimento 
de cerca de R$75 mil para 
apoiar e incentivar ainda 
mais nossos talentos.



DIVERSOS ARTISTAS
BENEFICIADOS PELA LAB
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Muitas medidas foram adotadas 
para o inventivo do artesanato 
local, como as feiras durante o 
ano, para comercialização dos 
produtos feitos pelos artistas.  

VILA DO PAPAI NOEL 
PELA 1ª VEZ NA CIDADE
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Os festivais estaduais Revelando SP e Tradição SP, beneciaram diversoa artistas 
municipais, que participaram dos projetos, mostrando suas raízes em suas artes e 
levando o nome de Santa Isabel para outros patamares. 

A Gibiteca Mauricio de 
Sousa recebeu melhorias 
como jardinagem, pintura 
e organização das salas, 
além da criação das 
hortas do Chico Bento e 
da Rosinha, em que as 
crianças podem plantar e 
colher vários alimentos.



OFICINAS CULTURAIS

Desde o início de 2021 foram feitas 
ocinas culturais, sendo elas on-line e 
presenciais. No total foram mais de 
20 cursos presenciais, voltados para 
várias áreas como bordado, dança, 
música, artes manuais e muitas 
outras. Cada curso atingia uma 
média mínima de 10 pessoas por 
sala, totalizando mais de 200 alunos.
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No decorrer do ano foram feitos diversos eventos, como exposições digitais, desle de 
fuscas, carnaval virtual, shows on-line, além da caça ao Sansão, Santa Isabel Rústico, 
feiras de artesanato, apresentação do projeto Cultura Viva e do Festival ReCriar.



CANALIZAÇÃO
DO ARARAQUARA
Já estão em andamento, as obras de canalização do Ribeirão Araraquara. Ao todo 
serão 250 metros canalizados, entre as ruas José Raimundo Lobo e Rua Joaquim Paula 
de Souza. A ação tem o objetivo de melhorar o escoamento de água, para diminuir a 
ocorrência de enchentes no centro de Santa Isabel.

O novo Parque Linear será localizado 
entre a rua Mário Mendes de 
Camargo e a Avenida Coronel 
Bertoldo. O espaço contará com 
pista de caminhada, área para 
descanso com bancos, paisagismo, 
iluminação, pergolado de madeira, 
playground, espelho d'água com 
letreiro e deck de madeira.

UM NOVO PARQUE
PARA A POPULAÇÃO

17

Para diminuir o número de 
acidentes de trânsito na Rodovia 
Arthur Matheus e criar acessos 
para grandes veículos, e com 
isso aumentar a oferta de 
emprego no município através 
da instalação de empresas, está 
em andamento a construção 
das três rotatórias na SP 060 - 056.
Através da articulação do 
Governo Municipal junto ao DER 
a obra não terá custo direto para 
o município.

ROTATÓRIAS DA
RODOVIA SP 060 - 056



As obras para construção do 
Centro de Formação 
Pedagógica, reforma do Oscar 
Ferreira de Godoi e da Pista de 
Skate, foram licitadas em 2021. 
Já a de criação do Centro de 
Referência e Assistência Social 
(CREAS) está a licitar. As ruas 
Arujá e Coronel Bertoldo 
receberam pavimentação e as 
ruas ItaquaquecetubA, ruas 
Shiro Kitagawa e Lauro Moreno 
Cabrera, Walter Ayres Veiga, 
Orlando Boaventura da Costa, 
Professor Aluísio Correa, 
Itaquaquecetuba, Silvio Cymino, 
Orlando Boaventura Da Costa, 
Fernando Aluísio Correa, Maria 
Saes Nunes e Acácias, estão 
com os projetos de 
pavimentação em andamento.

DIVERSAS OBRAS
DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO DA

RUA ARUJÁ
N O  M O N T E  N E G R O

RUA ABÍLIO PINTO
P E R E I R A  C O M
OBRAS EM ANDAMENTO
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O Centro de Formação Pedagógica 
será construído no local onde era o 
antigo cinema, que foi adquirido pelo 
município a mais de 10 anos e 
encontrava-se abandonado. 
Já foi licitado e as obras iniciam em breve.



PLANEJAMENTO

URBANO

INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE

FUNDIÁRIA
REGULARIZAÇÃO

BENEFICIOU MAIS DE 200 FAMÍLIAS
O programa de regularização fundiária realizado em 2021, beneciou 204 famílias, sendo 
23 lotes no Recanto Siriema, 59 lotes no recanto Cirino, 6 lotes na Chácaras Campos, 10 
lotes no Recanto da Figueira, 70 lotes no José Barbosa de Siqueira e outros (Antigo Velório), 
9 lotes no Kikuo Okada, 23 lotes no Ramiro Catto e 4 lotes Recanto Solid. 

 21 projetos aprovados;
 14 desmembramentos aprovados;
 181 alvarás de construção; 
 196 alvarás de numeração predial;
 5 alvarás de demolição;
344 certidões de uso e ocupação do solo;
27 habite-se. 
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LOTEAMENTOS
CLANDESTINOS

COMBATE AOS

Com a intensicação nas ações de scalização, foram registradas 98 noticações, com 
a paralização de obras de terraplanagem, supressão de vegetação, descarte irregular 

e outros. As denúncias foram feitas pelo WhatsApp da Ouvidoria: (11) 95569-7622.

DENUNCIE
(11) 95569-7622
Whatsapp Ouvidoria

Por meio do programa 
Patrulha Agrícola, diversos 
produtores rurais tiveram ajuda 
dos maquinários, em suas 
plantações. 

INCENTIVO AO
PRODUTOR RURAL

A previsão de pontuação no 
ano de 2021, é de 45 pontos, 
e o município poderá ser 
premiado devido as ações 
realizadas ao longo do ano, 
como o plantio de árvores 
feito pelas crianças da rede 
municipal de ensino.

M U N I C Í P I O 
VERDE E AZUL
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MAIS ATUANTE
MEIO AMBIENTE

 FISCALIZAÇÃO 
9 8 inspeções e noticações;
 36 Infrações e Embargos.

 BEM ESTAR ANIMAL 
(Animais silvestres recolhidos ou encaminhados)
19 aves;
13 répteis;
 52 mamíferos.

 MAUS TRATOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
5 7 atendimentos de denúncias e solicitações.

Foram realizadas ações em conjunto 
com a sociedade civil, instituições de 
ensino e órgãos associados, com o 
propósito de conscientizar os 
munícipes, sobre a importância da 
preservação do meio ambiente.

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

AÇÕES DE

Diversas denúncias foram atendidas durante 
2021. Veja a categoria de cada uma delas e 
a quantidade de atendimentos:

10 Araras foram recolhidas com 
apoio policial e encaminhadas 

para um  local seguro.



MAIS SEGURANÇA

NO TRÂNSITO
As vias rurais e urbanas de Santa Isabel receberam manutenções das sinalizações 
horizontais e verticais, com o intuito de diminuir os acidentes de trânsito, como na Estrada 
do Monte Negro, conhecida por ser perigosa, além de melhorar o uxo de veículos e 
promover mais segurança. 

DENUNCIE
(11) 95569-7622
Whatsapp Ouvidoria

Foram implantadas vagas 
destinadas exclusivamente a 
pessoas com deciência e 
idosos, na região central do 
município, com o intuito de 
viabilizar mais acessibilidade e 
atendimento às necessidades 
deste público. 

M A I S  V A G A S
PREFERÊNCIAIS

Durante todo o ano, campanhas 
de conscientização foram 
realizadas nas redes sociais, nas 
escolas e também nas vias, com 
a implantação de peças 
publicitárias informativas, para 
levar informação aos moradores 
e visitantes e diminuir os índices 
de acidentes de trânsito. 

EDUCAÇÃO NO
T R Â N S I T O
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A prefeitura de Santa Isabel realizou 
a entrega de diversos kits de 
uniformes esportivos para diversos 
alunos que são atendidos 
gratuitamente nas modalidades de 
judô e outros.

O programa Atleta do Futuro, 
promove formação esportiva 
gratuita, para crianças e jovens de 
6 a 17 anos. A proposta é 
elaborada pelo SESI-SP, que alinha 
o esporte ao desenvolvimento 
integral dos participantes, 
capacita os professores, gera 
plataforma de realização de 
planos de aula e avaliações e 
fornece uniforme e estrutura física. 
Em Santa Isabel, o programa 
estará disponível em 2022.

850 munícipes participaram 
de diversas aulas, em 13 
modalidades esportivas, 
como balé, judô, vôlei, 
dança, pilates, basquete, 
ginástica, futsal feminino, 
futebol de campo, iniciação 
esportiva e aulas adaptadas.

ENTREGA DE
UNIFORMES
ESPORTIVOS



NOS ESPORTES
Com o objetivo de capacitar prossionais de educação física, alunos e educadores, 
para ensinarem esportes adaptados às pessoas com deciência, foi realizado o 
Programa Paralímpico, que atingiu o recorde de participantes, com 150 pessoas. 

Como incentivo a prática 
esportiva de Truckmodelismo, 
a prefeitura realizou o evento 
na quadra poliesportiva, 
localizada no bairro 13 de 
Maio, que contou com 
exposições de réplicas de 
caminhões.

ENCONTRO DE
TRUCKMODELISMO
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ESPORTIVOS
GRANDES EVENTOS

Os eventos esportivos realizados em Santa Isabel, receberam apoio e incentivo, como a 1ª 
Corrida de Moutain Bike Desao Rural, IGT23k e trilhas. 

RECUPERAÇÃO E REATIVAÇÃO
DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ESPORTE

Em 2021, diversas melhorias foram feitas nos espaços esportivos de Santa Isabel, como 
pintura de quadras, instalação de brinquedos e iluminações, além da implantação de 
traves na quadra de areia e no campo do Parque Municipal, que foram construídas com 
materiais inservíveis.
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+ DE 600 MIL EM
Com a assinatura do Plano de Desenvolvimento Local (PDL), junto ao Sebrae, o 
município recebeu uma verba de R$ 612. 000,19, para investimento em 
capacitações e formou 593 munícipes, nas modalidades presenciais e on-line. Os 
cursos foram realizados em diversas regiões da cidade, em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade, Associação Comercial e Industrial de Santa Isabel (ACISI), 
sindicatos e empresas. Conra os cursos:

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

● Descomplique;
● Organize seu negócio;
● Fabrique ovos de páscoa
e bombons;
● Fabricação de pizzas e 
salgados assados;
● Fabricação de pães e 
salgados tness;
● Sobremesas e bolos de pote;
● Fabricação de cupcakes e 
bolos caseiros;
● Confeitaria; 
● Empretec;
● Sebrae Delas;
● Fotograa comercial com 
o celular;
● Técnicas para desenvolver o
comércio eletrônico;

● Aprenda a vender melhor
no e-commerce;
● Converta vendas utilizando
inbound marketing;
● Converta melhor as vendas
criando experiência de compra;
● Venda melhor com 
técnicas consultivas;
● Programa Bolsa-Empreendedor;
● Atendimento e recepção;
● Balconista de farmácia;
● Técnicas de vendas;
● Barman ou Barwoman;
● Ajudante de cozinha;
● Camareira.

2022 COM DIVERSOS CURSOS

JÁ PROGRAMADOS
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FEIRA DO PRODUTOR

RURAL

FEIRA DO
Os prossionais formados nos cursos de capacitação participaram da Feira do 
Empreendedor, realizada pela primeira vez no município. Ao todo foram 12 alunos 
que integraram a ação, além dos associados da Casa do Artesão e da Sutaco.

EMPREENDEDOR
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DENUNCIE
(11) 95569-7622
Whatsapp Ouvidoria

O programa Bolsa-Empreendedor 
beneciou 47 microempreendedores, 
com o curso Descomplique e uma 
bolsa-auxílio de R$ 1.000. O valor de 
investimento total foi de R$ 47 mil. O 
Banco do Povo também contemplou 
28 empresas com linhas de crédito, 
no valor total de R$ 405.958,21. Já no 
Empretec, participaram 19 
empreendedores que puderam 
aperfeiçoar seus conhecimentos.

APOIO PARA A
PEQUENA EMPRESA

O tempo para a abertura de 
empresa no município diminuiu de 
4 dias, para 1 dia e 11h. O tempo 
de viabilidade das organizações 
era, em média, 1 dia e 14h e 
passou a ser 12h. 
Em 2021, 967 empreendimentos 
foram abertos, resultando em mais 
novas empresas no município. 

AGILIDADE NA
ABERTURA DE EMPRESAS

Foram realizados vários cursos 
de capacitação prossional 
com bolsa-auxílio, promovidos 
em parceria com o governo 
estadual. Ao todo foi investido 
um valor de R$ 119.600 mil, nas 
modalidades balconista de 
farmácia, recepção e 
atendimento, técnicas em 
vendas e bolsa trabalho.

C U R S O S  C O M
BOLSA AUXILIO

O número de atendimentos do 
PAT teve um aumento de 381,95%, 
com 3846 encaminhamentos 
feitos de janeiro a novembro de 
2021. Também foram feitos 927 
pedidos de seguro-desemprego e 
ofertadas 1449 vagas de 
emprego.

NOVOS EMPREGOS
ATRAVÉS DO PAT

MAIS DESENVOLVIMENTO

PARA O MUNICÍPIO
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FOI REFORMADA E GANHOU MÓVEIS

CASA DE
ACOLHIMENTO
Para promover mais conforto para as crianças e adolescentes abrigados, a Casa de 
Acolhimento Municipal Aconchego passou por reforma, e além das melhorias físicas 
do local, também foram trocados todos os móveis, restaurada a quadra poliesportiva 
e criada uma sala multimídia.

O Conselho Tutelar deixou 
de exercer atividades em 
um prédio alugado e 
passou a funcionar em um 
local público, gerando 
economia de R$ 25.863,96 
por ano, para a prefeitura. 
O valor será investido em 
serviços de prevenção que 
compõem a política do 
Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS).

NOVA SEDE PARA O

CONSELHO
T U T E L A R
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ATIVIDADES SOCIAIS
PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE
Diversos eventos e ações foram realizados para promoção da justiça social:

● Conferência Municipal de
Assistência Social;
● Imunização das pessoas em 
situação de rua contra a Covid-19;
● Reuniões para fortalecimento da 
Rede de Proteção à Criança e Adolescente;
● Capacitação dos conselheiros tutelares;
● Capacitação dos colaboradores em 
escuta especializada;
● Seis dias de ativismo pelo m da 
violência contra a mulher;
● Aula de dança, aulas de defesa pessoal;
● Caminhada pelo m da violência 
contra a mulher;
● Comemoração ao Dia das Crianças 
e Consciência Negra;
● Outubro Rosa;
● Dia Internacional do Idoso;
●Aulas de coral, crochê, gastronomia, 
psicoeducação e ginástica, no 
Centro de Convivência do Idoso (CCI). 

ALGUMAS AÇÕES:

DENUNCIE
(11) 95569-7622
Whatsapp Ouvidoria

Para melhorar a gestão 
estratégica e a organização 
da Rede Socioassistencial, foi 
implantado o setor de 
vigilância socioassistencial, 
que obtêm dados para 
construção de indicadores e 
criação de políticas de 
atendimento social.

V I G I L Â N C I A
SOCIOASSISTENCIAL
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APROVAÇÃO DO
CERTIFICADO
DO MIT

As pessoas físicas ou jurídicas puderam 
negociar as dívidas, com o Programa de 
Regularização Fiscal de 2021. Foram feitos 
diversos plantões aos nais de semana, 
para ter horários alternativos de 
atendimento aos munícipes.

PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO
FISCAL

Total arrecadado com
o REFIS em 2021

R$4.855.886,88

Com a documentação aprovada 
de 2021, no valor de R$ 614 mil, do 
Município de Interesse Turístico 
(MIT), a licitação para a obra de 
reforma do Mirante do Monte 
Serrat terá continuidade. O 
recurso foi paralisado em 2019 
devido a irregularidade do laudo 
estrutural apresentado a época. 
Neste ano, uma nova empresa foi 
contratada para emissão do novo 
laudo estrutural, que foi aprovado 
pelo Dadetur, e com isso, Santa 
Isabel terá os recursos de 2018, 
2019 e 2021, estimado no valor 
total R$1.715.826,07.
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DENUNCIE
(11) 95569-7622
Whatsapp Ouvidoria

As equipes de scalização 
intensicaram as ações e 
emitiram noticações em 
relação ao lançamento de 
Imposto Sobre Serviço de 
Construção Civil, em obras 
nalizadas irregulares, 
arrecadando um valor total 
de R$ 700.000.

+R$700MIL EM ISSCC
COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Para 2022, a arrecadação do 
Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
terá um acréscimo de R$ 
2.500.000,00, sendo R$ 1.700.000 
da atualização obrigatória pelos 
índices ociais e R$ 800.000,00 
com o recadastramento 
imobiliário, feito pelos scais.

RECADASTRAMENTO
I M O B I L I Á R I O

Os diversos setores da 
prefeitura trabalharam em 
conjunto, para a elaboração 
da Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), do Plano 
Plurianual (PPA) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). As 
audiências também contaram 
com a participação popular. 

PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO

O portal da transparência da 
prefeitura foi reformulado, com 
objetivo de possibilitar uma 
divulgação mais completa das 
informações, para que a 
população tenha acesso aos 
dados concretos, com mais 
facilidade e rapidez, por meio da 
integração do sistema Cecam, 
que torna automática a 
alimentação de dados no portal. 

NOVO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

GESTÃO + EFICIENTE
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EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE

400KM DE
ESTRADAS RECUPERADAS

Para melhorar a infraestrutura do município, foram feitas ações de manutenção e 
zeladoria de estradas em vários bairros, com mais de 400 km recuperados. 

As equipes de Serviços Municipais 
realizaram manutenção e zeladoria 
em diversos prédios públicos.

REFORMAS DE PRÉDIOS
PÚBLICOS COM MÃO
DE  OBRA  PRÓPRIA

Foram realizadas ações para 
combater a ocorrência de 
enchentes no município, como o 
início da obra de canalização e 
limpeza do Ribeirão Araraquara, 
manutenções dos bueiros e limpeza 
dos pontos de descarte. 

AÇÕES DE COMBATE
À S  E N C H E N T E S

● Fundo Social de Solidariedade;
● Pré-Centro;
● Unidade Básica de Saúde I;
● Parque Municipal;
● Espaço esportivo do Vista Verde;
● Espaço esportivo na Vila Guilherme;
●Entre outros...
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DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM 2021
Foram inaugurados novos espaços públicos no município, como o Centro Cultural do 
Jardim Eldorado, a Praça Municipal, a sede do Conselho Tutelar, os locais esportivos 
Areninha e Morro Esporte Clube, a sede da Orquestra Municipal e o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS).

DIVERSAS INAUGURAÇÕES



TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO 
Vice-Prefeita

JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES

ANDERSON CHAGAS REBELO

JAIRO FURINI NETO

REGIANE DE CASTRO

EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES

JORGE ANTÔNIO DA SILVA

OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JUNIOR

ANTÔNIO MARCUS DA SILVA

JOSÉ ELÓI BARBOSA
JOSIAS BARRETO MENDES

BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO
FRANCISCO PEREIRA DE MELO

MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA NEURISVAN LÚCIO AZEVEDO

LUIZ CARLOS ALVES DIAS
Presidente da Câmara Municipal

MARIA DONIZETI DE QUELUZ CAMARGO
Secretária de Educação

ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Cultura

ROSA MARIA RAVAZZI MORENO DELGADO
Secretária de Saúde

RUBENS BARBOSA
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário

FELIPE NABIL VARGAS BOU ASSI
Secretário de Governo e Administração

PRISCILA BORSOS DE OLIVEIRA
Secretária de Planejamento, Obras, Urbanismo e Habitação

NOELY DE SOUZA COSTA
Secretária de Assuntos Jurídicos

SÉRGIO EDUARDO SIDORCO
Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

ALDO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
Secretário de Finanças

DANIEL ALVES DE LUCENA
Secretário de Desenvolvimento Social

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor de Esportes

SÉRGIO ROBERTO
Diretor de Segurança e Trânsito

CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO
Prefeito Municipal

2021 | 2024

VEREADORES

DAVI INÁCIO
Diretor de Serviços Municipais

PABLO GOMES
Diretor de Comunicação
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