PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2021
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS SUGESTÕES COLETADAS NA INTERNET E/OU AUDIÊNCIA PÚBLICA

O presente relatório tem a finalidade de apresentar as sugestões à Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2021. O
formulário com as questões foi disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura: https://www.portofeliz.sp.gov.br/ do dia 28 de agosto
de 2020 e foi retirado as sugestões em 22 de setembro. Participaram da Pesquisa 14 munícipes e apresentaram um total de 21
proposta.
Todas as propostas foram encaminhadas às Secretarias pertinentes para análise e possível inclusão ao orçamento do exercício
de 2021. Abaixo segue as sugestões com os apontamentos de atendimento total, atendimento parcial ou não com suas devidas
justificativas.
SUGESTÕES/PROPOSTAS

01

02

Melhoria na saúde, principalmente nos
postos de saúde dos bairros, com melhor
atendimento e mais médicos.

Investimento/contratação
de
mais
especialistas médicos, como cardiologistas,
ortopedistas, neurologistas, cirurgiões, entre
outros... pois os postos de saúde estão com

ATENDIMENTO
TOTAL

ATENDIMENTO
PARCIAL

NÃO
ATENDIMENTO

JUSTIFICATIVA
Estamos em constante aperfeiçoamento e
atentos às necessidades da população.
Atualmente temos cobertura em todos os
pontos da cidade, inclusive com 2 unidades de
saúde na zona rural (Caic e Bom Retiro). A
estratégia Saúde da família, que é a estratégia
preceituada no Plano Nacional de Atenção
Básica está com meta no Plano de Governo
para que atinja 100% de cobertura até o fim do
mandato.

X

X

O Município atualmente dispõe de profissionais
médicos nas seguintes especialidades:
cardiologia, endocrinologia (adultos e infantil),
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poucos profissionais de áreas especificas e
de alta demanda na cidade.

03

04

Os postos de saúde recebendo cada um, um
pouco de especialidades e desafogando a
Santa casa.

Precisamos de consultas com médicos da
especialidade de reumatologia com mais
celeridade. Há muita demora para conseguir
consulta.

neurologia (adultos e infantil), ortopedia,
gastroenterologia
(clínica
e
cirúrgica),
dermatologia,
hematologia,
oftalmologia,
nefrologia, pneumologia, otorrinolaringologia,
vascular, psiquiatria, clínica geral, ginecologia e
urologia.

X

X

Em virtude da Pandemia grande parte dos
esforços estão voltados para o enfrentamento
da Covid-19, entretanto sempre monitoramos a
demanda dessas e outras especialidades para
verificar a necessidade e possibilidade de
atender as necessidades da população. Em
2021 estamos vedados de realizar concursos
públicos em obediência a Lei C. Federal
173/2020.

X
05

Melhorias no Esporte e Lazer, trazendo mais
atividades esportivas, mas infraestrutura e
divulgação dos mesmo para a população

06

Construção de um parque, com play Ground,
como muitas atividades e pista de
cooper/caminhada.

X

07

Esporte e lazer acredito que poderia ter
mais incentivos.

X

08

Arte e esportes bem direcionado e com
profissionais devidamente capacitados,
diminui gastos públicos com saúde tanto a
física, quanto a psicológica.

X

Página 2 de 7

A Prefeitura de Porto Feliz está realizando
diversas obras no município a fim de melhorar
a infraestrutura para o lazer e prática esportiva.
São diversas praças, minicentros e quadras
reformadas, além da construção do novo
Ginásio de Esportes em andamento durante o
ano de 2021. As atividades oferecidas foram
interrompidas por conta da pandemia, porém já
está sendo realizado o planejamento para o
retorno com novas modalidades e locais de
atendimento para a população com ampla
divulgação assim que possível.
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09

Acredito que na parte cultural nosso
município deve muito, principalmente pelo
museu fechado por tanto tempo,

X

A cidade precisa revitalizar sua história e
locais como museus e a gruta por exemplo.

X

10

11

12

Atividade complementar à Educação.

Na parte da Cultura e laser, vejo que
precisa de uma atenção melhor. Devemos
lembrar que Porto Feliz é um município que
faz parte da história do nosso país.

X

X
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Durante o ano de 2020, o Parque das Monções
recebeu uma série de reformas e melhorias
para garantir infraestrutura de qualidade para o
retorno da população para celebrar seu
centenário. O local recebeu diversas atrações
como a Semana das Monções, Semana da
Música e planeja atividade para o Natal. Para
2021 o local está sendo projetado com novos
atrativos, além da reforma da Estrada Parque
para propiciar seu uso para caminhadas e
ciclismo, entre outras atividades. No que diz
respeito ao Museu das Monções, o mesmo é de
propriedade do Estado de São Paulo e a
Prefeitura segue com as solicitações para que
seu restauro já previsto seja executado o
quanto antes. Ainda assim, a Prefeitura iniciou
o preparativo para que a Casa da Cultura
receba exposições do acervo do museu ainda
esse ano.
A Escola de Ensino Fundamental do Altos do
Jequitibás, tem previsão de início da
construção para o 1º semestre do ano de 2021.
As atividades esportivas e culturais serão
oferecidas no ato de funcionamento da
Unidade, uma vez que farão parte proposta
político pedagógica de atendimento à
comunidade, trata-se de uma escola de tempo
integral.
Também terá retomada de atividades culturais
presenciais, como as aulas na escola municipal
de música e curso de teatro da Estação das
Artes, atividades esportivas e danças.
A Prefeitura de Porto Feliz segue mantendo
viva sua história e tradição, mesmo em tempos
de pandemia. A Diretoria de Cultura, Esportes
e Turismo readequou o formato da Semana das
Monções, que celebra a origem da cidade
ligada ao desenvolvimento e expansão do
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13

Plano Municipal de Cultura e Plano
Municipal de Esportes para ter orçamento
próprio para 2021. Maior cuidado com a
cultura pois não é gasto e sim investimento.
Não temos cultura em Porto Feliz, temos
eventos.

X

X
14

a acessibilidade e inclusão de deficientes
sempre é algo que pode ser melhorado,

15

Infraestrutura. O serviço não pode parar

nosso país, para que a festa pudesse acontecer
com segurança sem perder o encanto das
encenações teatrais que acontecem todo ano.
Fizemos o primeiro cinema drive-in da cidade
com um túnel do tempo para que os carros
passassem dentro de um acampamento
monçoeiro. Ainda valorizando a nossa história,
oferecemos auxílio para o grupo Narração Oral
Tradicional Viva a História Viva para participar
do festival Revelando São Paulo. No próximo
ano, através da Biblioteca Municipal,
realizaremos a doação de 100 exemplares do
livro A Cidade e o Rio, do professor e
historiador Jonas Soares de Souza que retrata
a Terra das Monções para o Sistema Estadual
de Bibliotecas Públicas, para disseminar e
oferecer seu conteúdo para o acervo de
diversas cidades.
Os Planos Municipais de Cultura e de Esportes
estão sendo elaborados e preparados para
revisão e futura aprovação.

Em todas as obras de construções, bem como
as obras de reforma, revitalização ou
remodelagem são constantemente inseridas
intervenções de acessibilidade e inclusão.
Sejam elas em escolas, postos de saúde,
praças, quadras e afins.

Assim como os anos anteriores no exercício de
2021 teremos continuidade nas obras de
infraestrutura, tais como: recapeamento,
pintura de asfalto, iluminação pública,

X
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colocação de semáforos, trocas de placas de
sinalização de trânsito.
16

17

Melhoria na área verde do bairro jardim bela
vista entre as ruas dos Miosótis/Orquídeas
e outras. No ano passado a Prefeitura
iniciou calçada em torno dessa área e parou
sem terminar. Poderia também usar esse
espaço para criar um lugar de esporte e
lazer.

X

O referido local se trata de Área de Proteção
Ambiental, sendo assim, não é possível retirar
as árvores. Em 2021 além de realizar a limpeza
e manutenção da área, também será colocado
alambrados ao redor e fazer a manutenção de
guias e sarjetas e terminar a calçada.

Não há nas opções de respostas melhorias
na área ambiental. Sugiro maiores
investimentos nas áreas verdes do
município com incentivos para o Programa
"Adote uma Praça " - Lei Municipal n°
5.674/2019 e no planejamento e gestão
ambiental, por meio da elaboração de
planos como:

1) Plano Municipal de Arborização Urbana;

2) Plano Municipal da Mata Atlântica PMMA;

3) Plano Municipal de controle de Erosão obs: Porto Feliz possuí o Plano para a área
rural, mas há necessidade de expandi-lo
para a zona urbana, abordando questões
de micro e macro drenagem, além de
instituí-lo em forma de Lei;

Há previsão para o ano de 2021 o
desenvolvimento de um plano de arborização
urbana.

X

X

Também há previsão para desenvolver um
esboço para iniciar o Plano Municipal da Mata
Atlântica.

Existe um Plano de Micro e Macro drenagem
através de um convênio entre o SAAE e o
Ceriso.

X

Implementação dos planos e políticas já
existentes:

Em relação ao Resíduos de Construção Civil RCC existe área para o descarte, entretanto, no
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18

1) Política Municipal de Resíduos Sólidos
(Lei n° 5.497/2016) - melhorias da coleta
seletiva e na destinação adequada de
resíduos da construção civil - RCC e de
materiais inservíveis e verdes (restos de
podas) coletados pela Prefeitura;

2) Política Municipal de Educação
Ambiental (Lei n° 4.704/2009) com a
instituição de um programa de educação
ambiental que abranja a educação formal e
informal, e investimentos na revitalização e
estruturação por meio da contratação e ou
alocação de funcionários para Centro de
Educação Ambiental - CEA José Emygdio
de Carvalho localizado na Rodovia
Marechal Rondon, Km 129,5;

19

20

Além disso, sugiro como uma das
prioridades a retomada das atividades do
COMDEMA (Conselho Municipal de Meio
Ambiente) e da utilização do Fundo
Municipal de Meio Ambiente (FMMA) para a
implementação das políticas, plano e
projetos da área ambiental, juntamente com
a reativação do seu Conselho Diretor para
um melhor controle e transparência da
utilização do Fundo
Outra prioridade da área ambiental do
município de Porto Feliz é a
regulamentação das APAs do Ribeirão
Avecuia e Engenho d´água, junto ao

exercício de 2021 será contratada empresa
para o beneficiamento dos resíduos para o
devido reuso.

X

Referente aos materiais inservíveis que a
Prefeitura recolhe nas ruas o mesmo é levado
pela empresa Eucatex para transformá-los em
biomassa.
Quanto as podas verdes as mesmas são
passadas no picador de galho para transformar
em cavaco e em seguida em composto para
doação aos produtores.

X

X

X

Página 6 de 7

A rede municipal de Educação atenderá o
calendário da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Urbanismo onde os alunos farão
visitas para conhecimentos das práticas em
campo no CEA.

Há estudo para alteração da Lei 3211
26/08/1992, assim que aprovado o conselho
será convocado para deliberação e também
formatação do FMMA.

O Município tem interesse em atender a
referida lei. A bióloga da Prefeitura vem
realizando as devidas pesquisas. Mas estamos
enfrentando
algumas
pendencias
de
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21

Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC) e instituição de seus
Conselhos Gestores e elaboração dos
Planos de Manejo, conforme estabelece a
Lei Federal 9.985/2000.
Para execução dessas propostas sugeridas
e que são de responsabilidade do
município, haverá necessidade de melhorar
o capital humano da Diretoria de Meio
Ambiente, que infelizmente conta com um
número reduzido de técnicos e com uma
direção que não possuí conhecimentos e
experiência na área ambiental.

documentação, que em breve será resolvido e
assim realizar o cadastro junto ao CNUC,
instituir os conselhos e a elaboração do Planos
de Manejo.

X

Em breve a Prefeitura passará por uma
reestruturação administrativa e com isso será
criada a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente buscando sanar as dificuldades e
deficiências

Porto Feliz, 30 setembro de 2020.
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO:

Ana Maria dos Santos Teles
Coord. Planejamento e Gestão

Alexandre Tadeu Rinaldi Figueiredo
Secretário de Governo

Caroline Santana Calisto
Contadora

Carlos Ap. Veronezi
Secretário de Obras

Celio Peixoto dos Santos
Secretário Chefe de Gabinete

Daniele Campos de Camargo
Diretora de Administração

Lucas Ap. Rodrigues
Secretário de Des. Econômico e Urbanismo

Viviane C. R. de Souza
Diretora de Arrecadação
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