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Uma cidade que encanta e ilumina os olhos de crianças e adultos, 

que orgulha quem por aqui nasceu ou escolheu viver. No mês 

de dezembro, a capital mais bela do Norte do Brasil entra no 

clima natalino, encanta e fortalece o sentimento de amor e 

pertencimento por Boa Vista.  

BOA VISTA, 
UMA CIDADE MAIS 
QUE ILUMINADA!







Drenagem, 
para que 
serve?

Desde 2013, a Prefs já construiu só de 
drenagem dentro de Boa Vista a distância até o 

município de Bonfim, lá pertinho de Lethen!

Foram mais de 130 km de obras que, hoje, 
garantem ruas mais estruturadas, com 

pouco ou nada de acúmulo de água e menos 
problemas no inverno. 

Afinal, os transtornos passam e os benefícios 
ficam para sempre!

Sabe aquela obra que gera um transtorno 
danado quando está em andamento? 

É a DRENAGEM que vai passando debaixo 
da rua, na frente da sua casa, para diminuir o 
tempo de acúmulo de água durante as chuvas.

Rua Peixes, Cidade Satélite

Rua Peixes, Cidade Satélite







Retirada de mais de 350 famílias com indenizações

Demolição das casas e prédios

Canalização do Igarapé Caxangá

Elevação da avenida Sebastião Diniz CONSTRUÇÃO DO MIRANTE

Preparação do solo 

Urbanização ao redor da obra
INTERVENÇÕES:

Antes do início das obras, em todos os invernos, 
centenas de famílias precisavam ser retiradas 
de casa durante as cheias do rio Branco. Hoje, 
todas elas vivem em bairros mais estruturados, 
com segurança, equipamentos públicos e mais 
qualidade de vida.  

-

Antes um sonho, hoje realidade!

Quem imaginou, um dia, que aquela região 
do Beiral, onde viviam muitas famílias em 
situação de extrema vulnerabilidade, em meio 
à violência, drogas e enchentes, seria total
mente revitalizada, modernizada e que se 
tornaria uma grande área de lazer, prestes 
a se tornar o principal ponto turístico
da capital Boa Vista? 

Pois é! A Prefs começou esse trabalhão todo 
lá atrás, ainda buscando recursos com o 
Governo Federal, em parceria com o ex-
senador Romero Jucá, para viabilizar todas as 
intervenções da região. Tudo começou ainda 
com recursos da própria prefeitura, que -
arcou com as devidas indenizações justas a
mais de 350 famílias.

O Parque do Rio Branco será o principal 
ponto turístico de Roraima.

As obras do novo ponto turístico de Boa 
Vista seguem em ritmo acelerado.

Dioni Shinohara
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COMPLEXO AYRTON SENNA
Um para íso  in fant i l

O Complexo Ayrton Senna, assim como 
muitas praças de Boa Vista, tem se 
transformado em um verdadeiro parque de 
diversões para as crianças.

Recentemente, a Prefeitura de Boa Vista 
entregou mais uma etapa da 
modernização do espaço público, 
localizado na principal área de lazer da 
cidade, em frente ao cinema, com 
playground com piso emborrachado e 
brinquedos específicos para crianças de 
até seis anos de idade.

Também foi instalada uma fonte interativa 
que tem feito a alegria das crianças, além 
de uma pista de skate profissional, 
academia ao ar livre e um exemplar da 
Selvinha Amazônica, com um jacaré 
gigante, escorregadores, paredes de 
escaladas, rampas e muito mais. 

E bem do ladinho do jacaré, a prefeitura 
modernizou também outro playground 
interativo, bem colorido, com piso 
emborrachado, que as crianças 
aproveitam para interagir, principalmente 
com os pais que, agora, passaram a brincar 
mais com os filhos nos novos parquinhos. 
Além disso, a prefs também instalou um 
pergolado  colorido, que é atração 
garantida da criançada!
 



EDUCAÇÃO:
15 escolas em três anos

A educação é um dos temas mais falados em 
nosso país. E em Boa Vista, é motivo de orgulho 
e grande valorização. Essa é uma das áreas em 
que a prefeitura mais investe, desde a estrutura 
até a elaboração de um currículo escolar que 
facilita o aprendizado. 

Com um currículo próprio, a educação 
municipal é moderna, dinâmica, com forte 

apoio da tecnologia. Tablets, brinquedos Lego, 
lousas digitais e aulas de robótica fazem parte 

do cotidiano dos alunos do município. 

Em três anos, 15 novas escolas foram entregues, 
antecipando a meta do Plano de Governo que 
previa esse número até o final de 2020.

VALE
LEMBRAR

Desde 2013, a gestão municipal construiu 35 escolas e reformou outras 29

Aumentou o número de vagas de 29 mil para cerca de 42 mil alunos

No total, Boa Vista conta com 122 unidades de ensino, sendo 71 escolas 
urbanas (dessas 10 são Proinfâncias), 12 indígenas, 5 rurais, 33 creches (Casas 
Mãe) e 1 Centro Integrado de Educação Especial  



LUZ DE LED
Uma cidade mais iluminada, estruturada e segura para você! 

Luzes de LED mais potentes, brancas e 
que deixam as ruas mais claras. Você já 
deve ter passado por, pelo menos, um dos 
28 bairros ou grandes avenidas da cidade 
que já receberam     iluminação de LED, 
mais moderna, duradoura e econômica. 

É que a Prefs tem trabalhado muito para 
melhorar a sua qualidade de vida, 
modernizando a iluminação pública, 
começando pelos bairros mais populosos 
e grandes avenidas.

Dos vários bairros e localidades que já 
foram beneficiados, o Pintolândia, 
Pedra Pintada, Monte das Oliveiras e 
João de Barro contam com 100% de 
iluminação em LED. O bairro Aeroporto 
já possui 66% de sua iluminação 
pública em LED, o Nova Esperança 
96% e o Senador Hélio Campos 72%.

Said Salomão, Pintolândia, Cidade Satélite, Bela 
Vista, Aeroporto, Monte das Oliveiras, Nova 
Esperança, Alvorada, Asa Branca, Buritis, Cambará, 
Centro, Silvio Botelho, Equatorial, Jardim Caranã, 
Jardim Floresta, Jardim Primavera, Liberdade, 
Mecejana, Nova Canaã, Santa Luzia, São Francisco, 
Senador Hélio Campos, Tancredo Neves, Conjunto 
Cidadão, João de Barro e Pedra Pintada.

Bairro Pintolândia está com 100% de iluminação de led 

Vários bairros distantes do Centro já receberam os investimentos 

jÁ RECEBERAM led:
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COM O SOL, A PREFS ECONOMIZA,
MODERNIZA PRÉDIOS PÚBLICOS
E PRESERVA O MEIO AMBIENTE

e ONDE TEM ENERGIA SOLAR?

Boa Vista é a capital do sol. E para aproveitar toda essa energia que vem da própria natureza, a prefeitura 
trabalha com foco em diversas ações e projetos inovadores. 

Atualmente, todas as grandes obras estruturantes, sejam de prédios públicos, abrigos de ônibus, comunidade 
indígena, dentre outros, estão sendo abastecidos por usinas de energia solar. 

Isso representa economia de recursos públicos, modernidade, preservação do meio ambiente com energia 
limpa e renovável. O último prédio a receber uma usina foi o da Prefeitura de Boa Vista, que foi totalmente 
reformado e modernizado. 

Atualmente, a prefeitura está construindo uma grande Usina Fotovoltaica no estacionamento do Teatro 
Municipal de Boa Vista, que vai abastecer toda a estrutura e, com isso, o local se tornará o primeiro Teatro 
Municipal do Brasil abastecido com energia solar.

Terminal de Ônibus Luiz Canuto Chaves

Secretaria de Meio Ambiente Mercado São Francisco 

Comunidade indígena DaroraPalácio 9 de julho

Abrigos de ônibus



SERVIDORES 
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS 
TÊM RECUrSOS
GARANTIDOS 
ATÉ 2049
O cuidado e a atenção, somadas ao 
planejamento eficiente da gestão, 
garantiram ao servidor municipal recursos 
necessários à sua aposentadoria por, pelo 
menos, 30 anos. Em 2013, haviam R$ 170 
milhões de recursos no Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores do 
Município (Pressem). Hoje, os números 
ultrapassam os R$ 675 milhões. 



POSTOS DE SAÚDES NOVOS,
HOSPITAL REFORMADO,
SELETIVOS, CONCURSOs,
MEDICAMENTOS

A Prefs tem total ciência do que vem ocorrendo na 
área da saúde em toda a cidade, sejam nos postos de 
saúde ou no Hospital da Criança. A perda de 26 
profissionais de saúde do programa Mais Médicos e o 
aumento considerável na procura por atendimentos, 
devido à imigração, tem aumentado as filas e o tempo 
de espera dos pacientes. 

PARA AMENIZAR
ESSAS SITUAÇÕES,

A PREFS JÁ FEZ:

Seletivos

Concursos Públicos

Já entregou 25 postos de saúde totalmente reformados, 
construídos ou que receberam grandes manutenções

Concluiu várias etapas da modernização do Hospital da Criança 

Modernizou o sistema de aquisição de medicamentos, 
hoje com 94% do que preconiza o Ministério da Saúde

Ingressou com ação na justiça pedindo do Governo Federal a volta 
urgente dos 26 médicos

Mesmo com todos os investimentos, a perda de, pelo menos
26 médicos e o aumento das demandas, têm prejudicado
a qualidade nos atendimentos

Em Boa Vista, posto de saúde oferece o Baby Spa,
um cantinho aconchegante para a primeira infância

Os atendimentos no Hospital e Postos são feitos
por profissionais qualificados e humanizados



11 concursos públicos
desde 2013

Com mais de 15 mil vagas de emprego criadas,
a prefeitura foi a instituição que mais criou vagas
de emprego com seletivos e concursos públicos

Desde 2013, a Prefeitura de Boa Vista lançou 
11 concursos públicos. Desses, 9 já foram 
concluídos, com a convocação de todos os 
aprovados. Foram mais de 15 mil vagas de 
emprego geradas, incluindo os seletivos para 
algumas áreas estratégicas, como educação e 
saúde.
 
Recentemente, foram abertas 520 vagas em 
dois concursos nas áreas de: segurança, 
saúde, educação e administração, com 
salários iniciais que chegam a R$ 5.400. Os 
novos concursos vão preencher vagas já 
existentes, de servidores que se aposentaram, 
passaram em outros concursos, etc. 

Com isso, Boa Vista conta com cerca de 10 mil 
servidores e apenas 1.462 são comissionados. 
Isso representa 70% do funcionalismo público 
do município composto por servidores efetivos. 




