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ATA
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove,
no Edifício da Câmara de Vereadores de Penápolis, Estado de São
Paulo, sito na Avenida Marginal Maria Chica, 1450, na Sala Pereira
Filho, onde funciona o Poder Legislativo, às 16hOO, encontrava-se
presente o Vice-Presidente
desta Casa, Vereador
Reginaldo
Sacomani, na condição de Presidente desta Audiência Pública.

o

Presidente agradeceu a presença de todos, e esclareceu o
propósito da referida Audiência Pública, que atende o Art. 84-A da Lei
Orgânica do Município de Penápolis, onde o prefeito, eleito e
empossado, nos termos do artigo 53 da citada Lei, apresentará o
PROGRAMADE METAS de sua gestão, considerando as diretrizes de
sua campanha eleitoral,
contendo as prioridades,
as ações
estratégicas e metas quantificadas para cada um dos setores da
Administração Pública, em compatibilidade com o Plano Plurianual, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e os Planos
Diretores setoriais já aprovados (cópia anexa).
Abrindo os trabalhos, o Presidente registrou a presença de
vários secretários municipais e representantes de órgãos do Poder
Executivo.
Inicialmente, compuseram a Mesa de Honra
Reginaldo Sacomani e o Secretário Municipal de
Trabalho e Planejamento, Enio César Almeida,
Prefeito Municipal Célio José de Oliveira, que
caminho desta Audiência.

o Vice-Presidente
Desenvolvimento,
representando o
encontrava-se a

O Presidente franqueou a palavra ao Secretário Enio César
Almeida para suas considerações iniciais a respeito desta Audiência.
Enio César Almeida - Secretário Municipal de Desenvolvimento,
Trabalho e Planejamento
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Após, O Presidente teceu algumas considerações sobre o
assunto a ser explanado nesta Audiência e seguidamente registrou a
presença do Vereador Rubens de Medici Ito Bertolini.
Neste momento, o Presidente registrou a presença do Prefeito
Célio José de Oliveira e seguidamente o convidou a compor a Mesa.
Na sequência, o Presidente franqueou a palavra ao senhor
Prefeito Municipal - Célio José de Oliveira, para proceder a leitura
detalhada das metas apuradas no 2° Semestre/2018 e apresentação
das metas para o 1° Semestre/2019, das seguintes secretarias e
departamentos municipais:
1) Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;
2) Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;
3) Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo;
4) Instituto Municipal de Profissões - IMP;
5) Secretaria Municipal de Cultura;
6) Fundo Social de Solidariedade;
7) Secretaria Municipal de Assistência Social;
8) Secretaria Municipal de Saúde;
9) Departamento Autônomo de Água e Esgoto -DAEP;
10) Secretaria Municipal de Obras e Serviços;
11) Consórcio Ribeirão Lajeado - CRL;
12) Secretaria Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;
Durante a explanação do senhor Prefeito Municipal, o
Presidente da Audiência, Vereador Reginaldo Sacomani, pediu a
palavra para comunicar que necessitava se ausentar por alguns
instantes e que o Vereador Adalgiso do Nascimento, 1° SecretáriO da
Casa, presente nas galerias, iria assumir a condução dos trabalhos.
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Educação;
Empresa Municipal de Urbanização - EMURPE;
Secretaria Municipal de Planejamento;
Secretaria Municipal de Comunicação;
Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Governo, e
Procuradoria Jurídica do Município.
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Ao final da explanação do Prefeito, o Presidente da Audiência
Adalgiso do Nascimento franqueou a palavra aos vereadores
presentes.

o Vereador Rubens de Medici Ito
manifestar, não desejou usar da palavra.

Bertolini,

instado

a se

o Vereador Reginaldo Sacomani, que retornou para participar
da Audiência, pediu a palavra.
Vereador Reginaldo Sacomani

o Vereador Reginaldo Sacomani reassumiu a condução dos
trabalhos como Presidente da Audiência.
Prefeito Municipal Célio José de Oliveira
Vereador Adalgiso do Nascimento
Prefeito Municipal Célio José de Oliveira
Na seqüência, o Presidente franqueou a palavra às pessoas
presentes nas galerias, porém, ninguém desejou se manifestar.
Assim, franqueou a palavra novamente ao Prefeito Célio José de
Oliveira, para suas considerações finais.
A seguir, o Presidente agradeceu a presença de todos, teceu
algumas considerações e declarou encerrada a presente Audiência
Pública, que vai por ele assin da.

REGI ,
Vereador/Presi

Works/2019/atas/atas

audiência pública/Ata Audiência Plano de Metas (26 março 2019)/aasj
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1 - Secretaria
A)

Municipal de Esportes, Lazer c Juventude

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas real izadas:
1- Realização da Copa Penapolense de Futebol Mini Campo com participação de 36 equipes;
2- Entrega das melhorias no campo do Jardim Tropical;
3- Realização do Torneio de I'utsal Ferinhas, em cinco categorias, com participação de 800
atletas;
4-lnicio da preparação para o Torneio de Futsal Cobrinhas, Cobrinhas e Master;
5- Inicio da preparação para a Copa São Paulo de Futebol Junior;
6- Realização e apoio a eventos esportivos das mais diferentes modalidades;
7-Campanha de destinação de recursos do IR para o Fundo Municipal de Esportes;
8-Implantar planejamento junto a Emurpe para a manutenção de 16 campos espalhados pela
cidade.
Metas parcialmente realizadas:
1- Realização do Projeto Brincar de Tudo em diferentes bairros da cidades;
2- Serviço de melhorias nas praças esportivas da cidade.
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o l° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Implantação de academias ao Ar-Livre nos bairros Benone Soares de Queiroz e Cidade
Jardim;
2- Implantação de mini-campo nos bairros Gúalter Monteiro e Esplanada;
3- Realização do Projeto Brincar de Tudo em diferentes bairros da cidade;
4- Entrega das melhorias no Centro de Lazer do Trabalhador;
5- Reforma do Parque Aquático "Dirceu Gastão dos Santos Peters";
6- Apresentação de projetos para aproveitar os benel1cios da Lei do ICMS;
7- Aprovação na Câmara Municipal de lei autorizando o uso publicitário das praças
esportivas;
8- Implantação de área de lazer no residencial Ana Paula e em área verde na Rua Jamil
Fonseca Azman;
9- Serviço de melhorias nas praças esportivas da cidade;
10- Pista de atletismo no bairro Pereirinha, junto com o mini-campo;
lI-Implantação de área de lazer no bairro Rosa Alberton;
12- Reativação do campo de bocha do Centro de Lazer com apoio da iniciativa privada;
13- Promover melhorias no Ginásio de Ginástica com a instalação de ventiladores;
14-lnstalar as academias ao ar-livre nos bairros Eldorado e Tropical;
15- Cercamento dos campos de futebol dos bairros São Francisco, Santa Terezinha e Cidade
Jardim.
16- Realização e apoio a eventos esportivos das mais diferentes modalidades;
17- Campanha de destinação de recursos do IR para o Fundo Municipal do Esporte;
2
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18- Substituição do calçamento da pista de caminhada do Parque Santa Leonor;
19- Conclusão das arquibancadas de alvenaria do Estádio Municipal Tenente Carriço;
20- Intensificação de eventos recreativos nos bairros da cidade;
21- tnformatizar o processo de confecção de carteirinhas para uso das piscinas públicas;
22- Mudar, em parte, o perfil da Secretaria de Esportc, tornando-a mais presente nos bairros,
com o objetivo de massificar o esporte e trabalhar na prevenção de doenças, com
pessoas de todas as faixas etárias;
23- Adequação da carga horária dos professores de educação I1sica para que possam
trabalhar a iniciação esportiva c também participar dos eventos aos tinais de semana.
2

- Secretaria

Municipal de Trânsito c Mobilidade

A)

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas
123-

rcalizadas:
Criação de lombo faixas;
Ação continua de pintura das rampas de acessibilidade;
Ação contínua de sinalização horizontal e vertical das vias públicas.

Urbana

B)
Descrever abaixo as novas metas previstas panl o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Criação de lombo faixas;
2- Implantação de sinal de pedestres: na Luís Osório, em frente ao Santuário;
3- Implantações de semáforo: na Marginal Maria Chica com a Rua Giácomo Paro; na
Avenida Bento da Cruz com a Rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira; na Rua Fernando
Ribeiro de Barros com a Avenida Eduardo de Castilho;
4- Ação continua de pintura das rampas de acessibilidade;
5- Ação contínua de sinalização horizontal e vertical das vias públicas.
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A)

- Secretaria

Municipal de Desenvolvimento,

Trabalho

c Turismo

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Ações constantes para ampliação das parcerias com SEBRAE, SESI, SENAI e SENAC, para
oferecer cursos dc capacitação, qualificação e requalificação profissional;
2- Articulação constante com os Conselhos Municipais vinculados a esta Secretaria;
3- Transferência da atribuição do Turismo para a Secretaria Municipal de Cultura,
considerando a vertente cultural como atrativo turístico para cidade;
4- Workshop,em novembro, com palestras a empresários pelo Banco Desenvolve - SI', Investe
-SI' e BNDS.
Metas
123-

parcialmente realizadas:
Concluir a regularização da Quadra "G" do Parque Industrial;
Retomada de áreas inativas do Distrito Industrial
Regularização de áreas do Distrito Industrial
3
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B)
Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Ações constantes para ampliação das parcerias com SEBRAE, SESI, SENAI, SENAC,
ETEC Paula Souza, Sincomércio, Associação Comercial e Empresarial de Penápolis e
FUNEPE para oferecer cursos de capacitação, qualificação e requaliticação profissional;
2- Pavimentação do parque Industrial, em parceria com os empresários;
3- Articulação constante com os Conselhos Municipais vinculados a esta Secretaria;
4- Concluir a regularização da Quadra "G" do Parque Industrial;
5- Retomada de áreas inativas do Distrito Industrial
6- Regularização de áreas do Distrito Industrial
7- Venda de área a empresa a margem da Via Rondon, com 45.000 m', por meio de processo
licitatório;
8- Reforma do prédio em frente à Prefeitura para reinstalação do IMP (Instituto Municipal de
Protissões), com recurso próprio ou emenda parlamentar;
9- Efetivar a regularização das áreas do recinto Jandira Trench, abrangendo a Sunsysthem,
General Car, GTnox, Naim Eid e Getulio Vargas;
lO-Abrir licitação para barracão na Av. Getúlio Vargas a empresas interessadas.

4

- Instituto Municipal de Profissões - IMP

A)

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas
12345678-

realizadas:
Assistente Financeiro - 30 alunos
Auxiliar de serviço pessoal - 30 alunos
Cabeleireiro (tarde e noturno): 40 alunos (20 alunos por período)
Auxiliar Administrativo (tarde e noturno): 40 alunos (20 alunos por período)
Manicure e pedicure: noturno - 15 alunos
Depilação: noturno - 10 alunos
Maquiagem: noturno - 10 alunos
Artesanatos (bordados, pintura em tecido e crochê) - 50 alunos (25 Tarde e 25 Noite)

B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1234-

Adequar local para novas instalações do IMP
Parceria com o SENAI para realizar cursos para Jovem Aprendiz (Torno e Fresa)
Cabeleireiro (tarde e noturno): 40 alunos (20 alunos por período)
Artesanatos (bordados, pintura em tecido e crochê) - 50 alunos (25 Tarde e 25 Noite)

5
A)

- Secretaria

Municipal de Cultura

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:
4
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Metas realizadas:
1- Inauguração do teatro Maria Teresa Alves Viana no mês do aniversário da Cidade - Mês
de Outubro de 2018- Oferecer uma vasta Programação artística à população.
2- Elaborar novo Organograma para a Secretaria de Cultura que passará a ser denominada
Secretaria de Cultura e Turismo.
3- Manter a realização de Eventos Culturais (Teatro, Dança, Musica, exposições, Feiras de
Artesanato, Instalação de brinquedos infàntis, Circuitos Culturais de SESC e Secretaria do
Estado da Cultura), Comemorações e Festividades.
Metas parcialmente realizadas:
1- Realização de Eventos Culturais Populares na Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, na Praça
Nove de Julho, CEUs - Centro das Artes e Esportes Unificados, Pista de Skate localizada
110Parque Maria Chica - Plis Rock, Flash Back, Semana de Museus, Encontro de DJs
2- Formatar projetos que viabilizem ações de políticas públicas para a juventude: Saraus
Estudantis, Festivais de Arte, oficinas de Formação Artístico Cultural: Teatro, Dança,
Musica, Artesanato, Literatura.
3- Realizar eventos que possibilitem espetáculos de Teatro, Dança, Música, Circo, Artes
Plásticas, contrapartida da Prefeitura de l'enápolis;
4- Formatar Projeto para aquisição de equipamentos, climatização e mobiliário para o Teatro
Municipal Maria Teresa Alves Viana;
5- Formatar projetos de Recuperação e manutenção dos Equipamentos Culturais - Museus,
Casa de Cultura, Teatro Municipal, CEUs das Artes - Remodelação dos telhados e reservas
técnicas, melhorando a conservação de acervos, através de Editais do SICONV e dos
Ministérios da Cultura e do Turismo.
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Realização de Eventos Culturais Populares na Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, na Praça

2-

345-

678-

Nove de Julho, CEUs - Centro das Artes e Esportes Unificados, Pista de Skate
localizada no Parque Maria Chica - Plis Rock, Flash Back, Semana de Museus,
Encontro de DJs
Forn1atar projetos que viabilizem ações de políticas públicas para a juventude: Saraus
Estudantis, Festivais de Arte, oficinas de Formação Artístico Cultural: Teatro, Dança,
Musica, Artesanato, Literatura
Realizar eventos que possibilitem espetáculos de Teatro, Dança, Música, Circo, Artes
Plásticas, contrapartida da Prefeitura de Penápolis;
Manter as Oficinas, Encontros, Palestras, para formação artístico-cultural de Artesãos e
produtores culturais da cidade;
Promover o intercâmbio cultural e artístico em nível nacional e internacional, com
outros municípios - Entidades Governamentais e não Governamentais com a realização
anual dos Festivais de Teatro e Dança.
Estabelecer ações e formatar propostas dé legislação para a preservação e recuperação
do Patrimônio Cultural do Município;
Formatar Projeto para aquisição de equipamentos, climatização e mobiliário para o
Teatro Municipal Maria Teresa Alves Viana;
Restauração do Vagão da antiga N.O.B; instalado no Centro Cultural Dr. Bráulio
Sammarco - Praça Nove de Julho para atender o centro de Recepção ao Turista, em
5

Prefeitura Municipal de Penápolis
J::S4,.
~':!-'

..., .....••.""

o!~.•••
""

parceria com empresas quc possam fornecer os materiais necessários. Este equipamento
é uma das exigências para que o Município receba o titulo de Município de Interesse
Turístico;
9- Fonnatar projetos de Recuperação e manutenção dos Equipamentos Culturais - Museus,
Casa de Cultura, Teatro Municipal, CEUs das Artes - Remodelação dos telhados e
reservas técnicas, melhorando a conservação de acervos, através de Editais do SICONV
e dos Ministérios da Cultura e do Turismo.
10- Realização do PLIS FOLIA - Carnaval na "Praça Dr. Carlos Sampaio Filho;
11- Revitalização da Praça Nove de Julho
12- Revitalização do complexo Teatro Municipal/Casa da Cultura (O projeto '"Natal de
Luzes")

6
A)

- Fundo Social de Solidariedade

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Continuação do atendimento diário social e emergencial às làmílias com vulnerabilidade
social e entrega de roupas em geral, referente à Campanha do Agasalho;
2- Natal Solidário com a entrega de cestas natalinas às famílias atendidas por este órgão;
3- Visitas Domiciliares em parceria com o CRAS (Secretaria de Assistência Social);
4- Curso de corte e costura referente ao projeto Escola da Moda, em andamento até a presente
data.
S-Jantar solidário "Franguinho na Panela", em novembro de 2018;
Descrever abaixo as novas metas previstas para o l° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, eontin1!em neste semestre:

B)

1- Atendimento diário social e emergencial as famílias com vulnerabilidade social do
município, visitas domiciliares e acompanhamentos;
2- Visitas Domiciliares em parceria com o CRAS (Secretaria de Assistência Social);
3- Curso de maquiagem- especialização em olhos;
4- Lançamento da Campanha do Agasalho 2019, cadastro das famílias e distribuição das
roupas;
Manha
da sobremesa (previsto para Abril) ou Pizza Solidária;
56- Chá Bingo Solidário (previsto para Junho);
7- Curso de corte e costura referente ao projeto Escola da Moda, em andamento até a presente
data;
8- Cursos diversos em parceria com o Sindicato Rural.

7
A)

- Secretaria

Municipal de Assistência Social

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Implantação do Projeto "Apadrinhamento Afetivo" em parceria com o Judiciário;
2- Consolidação do Conselho do Idoso;
6
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3- Votação de novos Benefícios Eventuais através da Lei do Suas;
4- Capacitações para as equipes da SASC e toda a rede sócio assistencial, conselhos da
assistência social do idoso e CMDCA;
5- Implantar efetivamente as normativas do SUAS em todas as instãncias da Secretaria.

Metas parcialmente realizadas:
1- Implantação do Programa "Família Acolhedora"
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Gestão do (Fundo Especial para Infância e Adolescência);
2- Fazer os cadastramentos para as casas do Residencial Marco Guerreiro com 500 inscrições e
atualizações do CAD Único;
3- Contratar equipes para orientação técnica e supervisão dos equipamentos: CRAS, CREAS,
Secretaria;
4- Conferência Municipal do Idoso;
5- Conferência Municipal da Assistência Social;
6- Implantação do Programa "Familia Acolhedora".

8

- Secretaria

Municipal de Saúde

A)

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas
12345-

realizadas:
Realizar as Campanhas de vacinação estipuladas pelo Ministério da Saúde;
Realizar ações de prevenção à saúde da mulher - Outubro Rosa;
Realizar ações de prevenção à saúde do homem - Novembro Azul;
Realizar Campanha Fique Sabendo - Prevenção HIV;
Participar da Campanha Agosto Dourado, enfatizando a importância
materno.

do aleitamento

Metas parcialmente realizadas:
1- Finalizar e inaugurar o Centro de Castração de Animais e a Unidade de Vigilância
Epidemiológica;
2- Continuar a infornlatização das Unidades Básicas de Saúde.
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o l° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
123456-

Finalizar e inaugurar o Centro de Castraçã() de Animais;
Implantar a sala da vacina na Macro IV;
Implantar a farmácia na Macro IV;
Continuar a informatização das Unidades Básicas de Saúde;
Realizar as Campanhas de vacinação estipuladas pelo Ministério da Saúde;
Intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes, evitando epidemias neste verão;
7
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7- . Uniformização da Equipe de Estratégia de Saúde da Família;
8- Realizar a Campanha dos 3 (três) Bichos (Verminose, Hanseniase e Tracoma);
9- Realizar evento para o Dia Mundial da Saúde;
10- Efetivar parcerias para realização de eventos e campanhas educativas envolvendo a
população;
11- Capacitar profissionais para atuarem nas salas de vacinas.

9- Departamento
A)

Autônomo de Água e Esgoto - DAEI'

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Término da Revisão da Logística do Lixo
Metas parcialmente realizadas:
1- Execução do Projeto de fornecimento e implantação de macro medidores na área urbana
com recursos do FEHIDRO.
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões lldversas, continuem neste semestre:
1- Execução do Projeto de fornecimento e implantação de macro medidores na área urbana
com recursos do FEHIDRO;
2- Aquisição de 50 (cinqüenta) containers para piloto de coleta de lixo na área urbana;
3- Inicio do processo de desassoreamento da I ° lagoa do complexo O I com recursos do
FEHIDRO
4- Inicio do processo de desassoreamento da primeira lagoa do complexo O 1 com recursos
do FEHIDRO
5- Substituição de emissários
6- Construção de Ecoponto no bairro Silvia Covas
7- Terceirização parcial da coleta de lixo domiciliar da área urbana
8- Estudo para regulação dos serviços em agência reguladora
9- Finalização do Plano Municipal de Saneamento Básico
10- Aquisição de equipamentos de infonnática

10 - Secretaria

Municipal de Obras c Serviços

A)

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas
1234-

parcialmente realizadas:
Astàlto Distrito Industrial! Irmãos Torrezan/ Rua das Flores;
Restabelecer Av. Leopoldina (Guanabara);
Pavimentação de várias ruas da cidade;
Continuação do projeto de construção de bacias coletoras de águas pluviais em cruzamentos
de vias urbanas.
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B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
123456-

Asfàlto Distrito Industrial! Irmãos Torrezanl Rua das Flores;
Restabelecer Av. Leopoldina (Guanabara);
Asfàlto ruas faltantes do Distrito Industrial (Convênios);
Iluminação pública em várias ruas;
Pavimentação de várias ruas da cidade;
Continuação do projeto de construção de bacias coletoras de águas pluviais em cruzamentos
de vias urbanas;
7- Guia, sarjeta e pavimentação da Avenida Rita Aguirre Monteiro até a rotatória da
BONOLAT;
.
8- Tém1ino da galeria Francisco Domingues Azenha;
9- Término da galeria Raul Forchero Casasco;
10- Projeto "Melhor Caminho" Urutágua 2 km;
11- Projeto "Melhor Caminho" Bairro do Sessenta, nas imediações do Anísio Munhoz 2 km;
12- Executar projetos em parceria com órgãos competentes para Projeto "Melhor Caminho" na
Barra Bonita, da Rodovia Assis Chateaubriand até a Igreja do Bairro da Barra Bonita;
13- Manutenção de Linhas de Tubo Rodovia Francisco Salla;
14- Término arquibancada em parceria com a Emurpe;
15- Término Centro de Castração em parceria com a Emurpe;
16- Retomar obra Creche do Gimenes em parceria com a Emurpe;
17-Manutenção, adequação e pintura de Emei's, Cmei's, Emefs e Ceim's (prédios da
Secretaria de Educação);
18- Retomada do projeto "RECAPENÁPOLIS', com recursos próprios;
19- Pavimentação no prolongamento da Avenida Adolpho Hecth;
20-Cercar com postes e alambrado os campos da Santa Terezinha e Jardim Alphaville;
21-Guia, sarjeta e a pavimentação Irmãos Torrezan (andamento);
22- Retirar calçada pista de caminhada;
23- Fechamento canteiros.

11 - Consórcio Ribeirão Lajeado - CRL
A)

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Manter o viveiro com mudas nativas: retirar mais 54.000 mudas doadas pelo SOS Mata
Atlântica (passar para o balainho e esperar o seu crescimento no porte adequado para fazer o
plantio em campo). Deste total, 12.572 mudas já foram plantadas.
Metas parcialmente realizadas:
1- Continuar os serviços de acordo com o diagnostico da bacia feito em 2017 com ações de
curto, médio e longo prazo (Ação continua)
2- Realizar o plantio e manutenção das áreas já plantadas de APP do Ribeirão Lajeado (Ação
continua)
9
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continuidade do serviço de conservação do solo com hora subsidiada com os
proprietários rurais da Bacia do Ribeirão Lajeado (Ação continua);
4- Colaborar com a Secretaria Municipal de Agricultura em áreas verdes dentro do perímetro
urbano (Ação continua)

B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 10 semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Conduzir o projeto com a ANA no valor de R$ 695.000,00 para implantar o Pagamento
por Serviço Ambiental - PSA em parceria com os proprietários rurais da Bacia do
Ribeirão Lajeado sendo que já foi definido que a CODASP será quem vai executar os
servIÇos;
2- Conduzir o projeto de FEHIDRO no valor de R$ 216.239,08 para "Implantação de rede
de monitoramento hidrometeorológico e mediação da vazão na bacia hidrográfica do
Ribeirão Lajeado" para implementar uma estação metereológica, 04 estações de
pluviométrica e uma estação de fluviométrica (medição da vazão);
3- Realizar um curso em parceria com a CODASP para a realização de uma capacitação
para os operadores de maquina para conservação das estradas rurais sendo que já foi
definido que a CODASP será quem vai executar os serviços;
4- Terceirizar a mão-de-obra de operador de maquina da pá-carregadeira e do trator;
5- Criar sistemas de irrigação para o viveiro do Consorcio Ribeirão Lajeado.

12- Secretaria

. A)

Municipal de Agricultura,

Abastecimento

c Meio Ambiente

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Realização de Treinamento para os profissionais autônomos que trabalham com poda;
2- Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 2018-2021.
Metas parcialmente realizadas:
1- Implantar o Projeto Paisagístico da Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros;
2- Apoio e orientação aos pequenos produtores de leite, visando atender a demanda da
Indústria BONOLA T que se encontra em fases finais de implantação;
3- Apoio contínuo aos produtores rurais da agricultura familiar; com a cessão de trator e
implementos para preparo do solo, plantio e adubação com orientação técnica, através de
palestras sobre agricultura orgânica ministrada por técnicos especialistas na área;
4- Continuar a fortalecer os Conselhos vinculados à Agricultura, tomando-os mais
participativos e atuantes;
5- Apoiar e continuar acompanhando o funcionamento do equipamento adquirido com recursos
do Programa Microbacias Il;
6- Arborização Urbana: continuar o plantio nos bairros;
7- Implantar até o final deste Semestre, as hortas comunitárias nos bairros Benone Soares de
Queiróz, Jardim dos Sonhos e Gualter Monteiro;
8- Reativar o Viveiro Municipal com produção de mudas de frutíferas, nativas e exóticas;
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9- Apoiar a Associação Força da Terra na cadeia de piscicultura em tanque rede, além do apoio
para venda de olerícolas;
10- Implantação/execução das metas do Plano de Mata Atlântica;
11- Implantação/execução das metas do Plano de Erosão Rural;
12- Reforma e Reestruturação do Barracão do Produtor;
13- Elaboração do Plano de Negócios para Piscicultura Tanque Rede Municipal.

B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o )" semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Implantar o Projeto Paisagistico da Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros;
2- Apoio e orientação aos pequenos produtores de leite, visando atender a demanda da
Indústria; BONOLA T que se encontra em fases finais de implantação;
3- Apoio contínuo aos produtores rurais da agricultura familiar; com a cessão de trator e
implementos para preparo do solo, plantio e adubação com orientação técnica, através de
palestras sobre agricultura orgânica ministrada por técnicos especialistas na área;
4- Continuar a fortalecer os Conselhos vinculados à Agricultura, tornando-os mais
participativos e atuantes;
5- Apoiar e continuar acompanhando o funcionamento do equipamento adquirido com recursos
do Programa Microbacias 11;
6- Implantada horta comunitária do Residencial Benone Soares de Queiróz. Faltam as hortas
comunitárias nos bairros Jardim dos Sonhos e Gualter Monteiro;
7- Arborização Urbana: continuar o plantio nos b,lirros.
8- Apoiar a Associação Força da Terra na cadeia de piscicultura em tanque rede, além do apoio
para venda de olerícolas;
9- Implantação/execução das metas do Plano de Mata Atlântica;
lO-Implantação/execução das metas do Plano de Erosão Rural;
11- Atualização das praças e áreas verdes de Penápolis, já que o último levantamento ocorreu
em 2004;
12- Realização de Treinamento para os profissionais autônomos que trabalham com poda;
13- Elaboração de Plano de Negócios para Piscicultura Tanque Rede Municipal;
14- Realização de parcerias com particulares para adoção de praças e áreas verdes municipais.
15- Apoiar os produtores rurais na adesão ao Programa de Recuperação Ambiental (PRA), o
qual envolve rios, nascentes e bacias.
16- Orientar os produtores rurais e a PMP para a adequação às nonnas da rastreabilidade na
produção de hortaliças, no que diz respeito à quantidade de agrotóxicos e pesticidas.
17- Orientar e apoiar os produtores rurais com o cadastramento junto ao GEDA VE, para que
haja controle aquisição de agrotóxicos.

13- Secretaria
A)

Municipal de Administração

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Realização do PDV
2- Adequação da folha de pagamento conforme determina a LRF (Lei de Responsabilidade
Fiscal);
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Prefeitura Municipal de Penápolis
.'-:4"~ ••••••••••E~
.
3- Dar maior agilidade ao serviço de compras, realizando pregões de materiais comuns entre as
partes (secretarias);
Metas parcialmente realizadas:
1- Desenvolver estudos para a instalação do controle de frotas, juntamente com o serviço de
Transporte, onde serão instalados GI'S nos veículos, adotando cartões de crédito para
abastecimento, iniciando-se pela Secretaria de 'Saúde;
2- Viabilizar a instalação do banco de horas na Prefeitura, conforme detennina a nova
legislação trabalhista;
3- Continuar a catalogação de todos os imóveis da Prefeitura, regularizando áreas, escrituras,
registros no CRI e averbação de construções;
4- Regulamentar o pagamento de horas extras.
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 10 semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Realização do PDV
2- Adequação da folha de pagamento conforme determina a LRF;
3- Desenvolver estudos para a instalação do controle de frotas, juntamente com o serviço
de Transporte onde serão instalados GPS nos veículos, adotando cartões de credito para
abastecimento, iniciando-se pela Secretaria da Saúde;
4- Encaminhar projeto de lei para gratificação à comissão de licitação e de sindicãncia;
5- Desenvolver estudos para agilizar a tramitação de processos dentro da prefeitura e
demais setores através da rede, visando a economia de papel;
6- Dar maior agilidade ao serviço de compras, realizando pregões de materiais comuns
entre as secretarias;
7- Desenvolver estudos para a regulamentação do estágio probatório;
8- Aperfeiçoar através do SIC, a visualização da Prefeitura e a instalação de um controle de
acesso ao prédio da Prefeitura;
9- Viabilizar a instalação do banco de horas na Prefeitura, conforme determina a nova
legislação trabalhista;
10- Continuar a catalogação de todos os imóveis da Prefeitura, regularizando áreas,
escrituras, registros no CRI e averbação de construção;
11- Desenvolver estudos para viabilizar os custos do transporte coletivo;
12- Regulamentar o pagamento de horas extras

14- Secretaria
A)

Municipal de Educação

Apuração das metas previstas para o 20 semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Campanha de Sensibilização e esclarecimento sobre o atendimento de alunos portadores de
deficiência na rede municipal de ensino;
2- Em consonância com o currículo escolar, ações sistemáticas de conscientização e combate a
Dengue, Zika e Chikungunya;
3- Aquisição do uniforme escolar para 2019;
4- Parceria com SESI para o Programa Atleta do Futuro;
12
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Aquisição de material escolar para o 10 semestre de 2019;
Melhor qualidade do ensino e elevar o IDEB;
Programa União faz a vida em parceria com o SICRED;
Parceria com o SEBRAE com o Projeto Jovens Empreendedores;
Parceria com o DETRAN para o Programa "Clube do Bem-te-vi" de Educação para o
trânsito;
10- Realização do Treinamento Teórico.

Metas parcialmente realizadas:
1- Plano de recuperação, adequação, reforma e ampliação das unidades educacionais
município;
2- Parcerias com entidades para atendimento em creche;
3- Concluir projetos e executar projetos para conquista de AVCBs em todas as unidades;
4- Ampliar a capacidade de atendimento nas creches municipais
B)

do

Descrever abaixo as novas metas previstas para o l° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Readequar o Estatuto do Magistério Municipal e o plano de Carreira das Educadoras;
2- Continuar o plano de recuperação, adequação, reforma e ampliação das unidades
educacionais do município;
3- Reformar e ampliar as unidades CEIM/E!V!EI Planalto e CEIMlEMEI Alphaville
4- Continuar a realizar Campanha de Sensibilização e Esclarecimento sobre o atendimento
de alunos portadores de deficiência na rede municipal de ensino
5- Continuar realizando em consonância com o currículo escolar, ações sistemáticas de
conscientização e combate a Dengue, Zika e Chikungunya;
6- Finalizar as obras da Creche Escola do Residencial Gimenes
7- Ampliar parcerias com entidades para atendimento em creche;
8- Concluir projetos e executar projetos para conquista de AVCBs em todas as unidades;
9- Ampliar a capacidade de atendimento nas creches municipais
10- Parceria com SESI para o Programa Atleta do Futuro
I I - Continuar melhorando a qualidade do ensino e elevar o IDEB
12- Pintura das unidades de Educação Infantil:.CEIM Cecília Meireles, EMEI Francisco
Conte, EMEI Jardim Brasília, EMEI Vila Aparecida e CEIM/EMEI Silvia Covas;
13- Continuar com o Programa União faz a Vida em parceria com o SICRED
14- Parceria com o SEBRAE com o Projeto Jovens Empreendedores
15- Parceria com o DETRAN para o Programa "Clube do Bem-te-vi" de educação para o
transito;
16- Realização do Treinamento Teórico
17- Fortalecimento da Gestão Democrática das Unidades Escolares (Conselho de Escola e
APMs)
18- Garantir parceria com secretaria Municipal de Agricultura para limpeza e capinação das
áreas verdes das Unidades Escolares
19- Garantir parceria com Secretaria Municipal de Obras para a manutenção dos prédios das
Unidades Escolares
20- Pintura das Unidades Escolares
21- Climatização piloto de uma Unidade e deíinir
22- Reposição de equipamentos de informática para Unidades Escolares (Secretarias,
Direção e Salas de informática - EF e EI)
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Aquisição de mobiliário para Salas de Aula, Refeitório e outros (EF e EI)
Aquisição de materiais esportivos
Aquisição de materiais pedagógicos, livros e brinquedos (EF e EI)
Adequação ou construção de deposito de materiais escolares diversos da Secretaria de
Educação
27- Adequação e reparos na Biblioteca Jayme Monteiro
28- Instalação de lousa de vidro nas unidades escolares
29- Implantação de Fanfarra, com aquisição de instrumentos e uniformes para
apresentações;
30-lnstalação de um portão de acesso para os fundos do CEIM Francisco Dráusio Ferreira
31- Adaptação nos prédios das unidades para o atendimento dos alunos portadores de
deficiência
32- Aquisição de material escolar para o 2° semestre deste ano.

15- Empresa Municipal de Urbanização
A)

- Emurpe

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Iniciar reforma c ampliação de serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária;
Metas parcialmente realizadas:
1- Continuar a executar Obras e Serviços repassados pela administração Municipal através de
contratos de Licitação ou Convênios
2- Finalizar as obras de recuperação de habitações precárias e de interesse social - FNHIS
3- Realizar constantemente a Capinação, Jardinagem e Limpeza em escolas municipais, praças e
terrenos do município
.
4- Obra de Construção da Creche Gimenez
5- Centro de castração de animais
6- Arquibancadas de concreto no Estádio Municipal Tenente Carriço

B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Continuar a executar Obras e Serviços repassados pela administração Municipal através
de contratos de Licitação ou Convênios
2- Continuar a executar Obras e Serviços repassados pela Administração Estadual ou
Federal através de contratos de Licitação ou Convênios;
3- Revisar e definir o Plano Municipal de Habitação;
4- Finalizar as obras de recuperação de habitações precárias e de interesse social- FNHIS
5- Realizar constantemente a Capinação, Jardinagem e Limpeza em escolas municipais,
praças e terrenos do município
6- Avaliar a viabilidade de executar a Prestação de Serviços ao Município na realização de
trocas de braços e Lâmpadas;
7- Concluir Obra de Construção da Creche Gjmenez
14
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8- Cancluir canstruçãa de arqui'bancadas de concreta na Estádia Municipal Tenente
Carriça;
9- Cancl uir a canstruçãa da centro de castraçãa de animais

16 - Secretaria

Municipal de Planejamento

Apuraçãa das metas previstas para a 2° semestre de 2018:

A)

Metas realizadas:
1- Auxiliar as Canselhas Municipais, na que tange à infarmaçãa, camunicaçãa, bem cama
buscar canstante melharias nas espaças públicas ande eles funcianam;
2- Dinamizar e fartalecer as canselhas municipais vinculadas às secretarias para que tarnem,
cada vez mais, centro de debates e farnmlaçãa de ideias e pro pastas para municipalidade;
3- Assessarar a Secretária Municipal de Obras e Serviças, em cumprimenta da Programa
"Cidade Legal", cuja .objetiva é a Regularizaçãa Fundiária de imóveis em bairros préelencadas e cansideradas pela Secretaria da Habitaçãa da Gaverna da Estada de Sãa Paula
cama senda de Interesse Sacial;
4- Apresentaçãa em Audiência Publica das Metas realizadas para a I° Semestre de 2018 e
apuraçãa das Metas propastas para a 2° semestre de 2018 (Plana de Gaverna 2017/2020);
5- Assessarar a DAEP, caletanda e capilanda dadas para que a Municípia cumpra cam as
Diretivas propastas para a Programa Municípia Verde Azul- Cicia 2019;
6- Cancluída a Orçamenta Participativa para a exercícia de 2019;
7- Aprimaramenta das mecanismas de participaçãa e elabaraçãa da Orçamenta participativa

B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Auxiliar as Canselhas Municipais, na que tange à infarmaçãa, camunicaçãa, bem cama
buscar canstante melharias nas espaças públicas ande eles funcianam;
2- Dinamizar e fartalecer as canselhas municipais vinculadas às secretarias para que tarnem,
cada vez mais, centro de debates e farmulaçãa de ideias e propastas para municipalidade;
3- Assessarar a Secretária Municipal de Obras e Serviças, em cumprimenta da Programa
"Cidade Legal", cuja .objetiva é a Regularizaçãa Fundiária de imóveis em bairros préelencadas e cansideradas pela Secretaria da Habitaçãa da Gaverna da Estada de Sãa Paula
cama senda de Interesse Sacial;
4- Apresentaçãa em Audiência Publica da apuraçãa das Metas realizadas na 2° Semestre de
2018 e das Metas propastas na I ° semestre de 2019 (Plana de Gaverna 2017/2020);
5- Assessarar a DAEP, caletanda e capilanda dadas para que a Municípia cumpra cam as
Diretivas propastas para a Pragrama Municípia Verde Azul- Cicia 2019;
6- Organizaçãa das trabalhas da Orçamenta Participativa para a exercícia de 2020;
7- Aprimaramenta das mecanismas de participaçãa e elabaraçãa da Orçamenta participativa.

17- Secretaria
A)

Municipal de Comunicação

Apuraçãa das metas previstas para a 2° semestre de 2018:
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Metas realizadas:
1- Produção e veiculação do programa Linha Aberta, que vai ao ar pela Rádio Bandeirantes de
Penápolis às sextas-feiras e também pelo Facebook da Prefeitura;
2- Ações de comunicação e divulgação da Administração Municipal nas Rádios, JornaIs,
internet e canais de televisão;
3- Coordenar o Cerimonial dos Eventos e apresentações da Administração Municipal;
4- Elaborar e Distribuir impressos, jornais e informativos da Prefeitura;
5- Executar a propaganda institucional da Administração Municipal;
6- Assessorar as Secretarias Municipais na elaboração de peças publicitárias, textos e
informativos e divulgação na imprensa.

B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 10 semestre dc 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Dar sequência à produção e veiculação do programa Linha Aberta, que vai ao ar pela
Rádio Bandeirantes
de Penápolis às sextas-feiras e também pelo Facebook da
Prefeitura;
2- Formatar e executar as ações de comunicação e divulgação da Administração Municipal
nas Rádios, jornais, internet e canais de televisão;
3- Coordenar o Cerimonial dos Eventos e apresentações da Administração Municipal;
4- Elaborar e Distribuir impressos, jornais e informativos da Prefeitura;
5- Formatar a executar a propaganda institucional da Administração Municipal;
6- Assessorar as Secretarias Municipais na elaboração de peças publicitárias, textos e
informativos e divulgação na imprensa.

18 - Secretaria
A)

Municipal de Finanças

Apuração das metas previstas para o 20 semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Articular as audiências públicas realizadas periodicamente na Câmara Municipal;
2- Processar os dados contábeis do exercício e prestação de contas em geral e disponibilizá-los
na fonna legal;
3- Celebrado convênios com os bancos para recebimento de tributos municipais, visando tàcilitar
e dar mais opções aos contribuintes, evitando filas e demoras em atendimento
Metas parcialmente realizadas:
1- Melhorar o sistema de Disponibilização, confecção e distribuição de carnes de IPTU e demais
tributos municipais;
2- Realizar Campanha de Esclarecimento aos munícipes com dividas fiscais, apresentando
possibilidades de parcelamento dessas dívidas a fim de reduzir os indices de inadimplência;
3- Melhorar a arrecadação do ICMS e do ISSQN por meio de fiscalização e busca de informação
ao setor privado;
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4-. Contratar empresa de assessoria e treinamento do pessoal da fiscalização para melhorar o
recebimento de dividas de ISS, inicialmente de- bancos, complementando depois com cartões
de credito e planos de saúde;
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o I° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Enviar para cartório os contribuintes com dividas ao município;
2- Realizar e articular as audiências públicas realizadas periodicamente na Câmara
Municipal;
3- Melhorar o sistema de Disponibilização, confecção e distribuição de carnes de IPTU e
demais tributos municipais;
4- Realizar Campanha de Esclarecimento aos munícipes com dividas fiscais, apresentando
possibilidades de parcelamento dessas dividas a fim de reduzir os índices de
inadimplência;
5- Melhorar a arrecadação do ICMS e do ISSQN por meio de fiscalização e busca de
informação ao setor privado;
6- Processar os dados contábeis do exercício e prestação de contas em geral e disponibilizálos na forma legal;
7- Contratar empresa de assessoria e treinamento do pessoal da fiscalização para melhorar
o recebimento de dividas de ISS, inicialmente de bancos, complementando depois com
cartões de credito e planos de saúde;
8- Enviar notificações aos proprietários de terrenos vazios, casa abandonada ou sem uso,
para aplicar a progressividade na cobrança de IPTU;
9- Celebrar convênios com os bancos para recebimento de tributos municipais, visando
facilitar e dar mais opções aos contribuintes, evitando filas e demoras em atendimento;
10- Atualização do CÓDIGO TRIBUTARIO do Município_

19- Secretaria

A)

Municipal de Governo

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas realizadas:
1- Articular as secretarias Municipais para promoções de eventos, feiras e convenções
articuladas com as potencialidades econômicas e culturais do município;

Metas parcialmente realizadas:
1- Articular e realizar a gestão para continuidade dos programas e ações executadas pelos
Consórcios Intermunicipais com contínua melhoria de serviços prestados â população
regional, buscando a sustentabilidade financeira e parcerias com o Governo Estadual e
Federal;
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Articular e acompanhar as ações do governo, conjuntamente com as demais Secretarias;
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2- Articular com as Secretarias de Administração, Saúde, Agricultura e Planejamento a
contratação de empresa especializada para retirar animais de grande porte das ruas;
3- Aquisição de Veiculos e equipamentos para atendimento das demandas do Gabinete e do
Prefeito e Vice Prefeito;
4- Articular as secretarias Municipais para promoções de eventos, feiras e convenções
articuladas com as potencialidades econômicas e culturais do municipio;
5- Articular e realizar a gestão para continuidade dos programas e ações executadas pelos
Consórcios Intermunicipais com contínua melhoria de serviços prestados à população
regional, buscando a sustentabilidade financeira e parcerias com o Governo Estadual e
Federal;
6- Articular as Secretarias Municipais, organismos estaduais e Federais, entidades religiosas
c a sociedade civil penapolense para formular propostas para segurança pública, prevenção
da violência c combate a criminalidade.

20- Procuradoria
A)

J~rídiea do Munícípio

Apuração das metas previstas para o 2° semestre de 2018:

Metas parcialmente realizadas:
1- Aquisição de equipamentos, tais como, computadores e scanner para agilizar o serviço;
2- Examinar e formalizar sugestões e propostas de projetos que visam à regularização de
dispositivos previstos na lei orgânica do município e no Plano Diretor e em outros
instrumentos legais.
B)

Descrever abaixo as novas metas previstas para o 1° semestre de 2019, ou de semestres
anteriores que, por razões adversas, continuem neste semestre:
1- Melhorar a estrutura fisica e de recursos humanos da procuradoria jurídica;
2- Aquisição de sofware para andamento e ajuizamento das execuções fiscais;
3- Aquisição de uma impressora - scaner (ou aluguel).
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