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EDITORIAL
Pouca gente sabe que sou servidor público da 

Prefeitura de Boa Vista desde 2013. Nessa época, 

Teresa Surita assumiu o governo municipal e 

trabalhou muito, pois a cidade estava um caos. 

Aos poucos, Boa Vista foi sendo transformada 

e no seu segundo mandato, recebi o convite 

para trabalhar pela cidade como vice-prefeito. 

Foram anos de muito empenho, pois na 

prefeitura não colocamos apenas 

a força de trabalho para cuidar 

das pessoas, mas sobretudo 

o coração em tudo que 

fazemos. 

Em janeiro de 2021, 

assumi um dos maiores 

desafios da minha vida 

profissional, ao me tornar 

Prefeito de Boa Vista. 

Este ano que passou, demos 

continuidade ao trabalho de 

gestão que se tornou referência para 

os outros municípios de Roraima e para o Brasil. 

Porque, quando o assunto é cuidar das pessoas, 

a Prefeitura de Boa Vista não economiza em 

trabalho, compromisso e responsabilidade com 

a cidade. 

Os desafios ainda são muitos, mas a vontade 

de avançar é o que nos move. Assim, como o 

cuidado com as pessoas, que é a nossa marca!

Tenho trabalhado diariamente para dar 

continuidade ao que foi desenvolvido pela 

gestão anterior que transformou a cara de Boa 

Vista e a vida de milhares de pessoas.

Seguimos com a missão de continuar mudando 

a vida das pessoas e, por isso, em tão pouco 

tempo, temos tanto para mostrar.  

Avançamos na valorização dos servidores, 

adquirimos e abastecemos as unidades de 

saúde com medicamentos de qualidade para 

atender os pacientes acometidos pela Covid-19. 

Além disso, não descuidamos dos demais 

pacientes, que continuaram a ser atendidos 

normalmente, sem prejuízo e com a mesma 

atenção e cuidado. 

Mesmo no momento de 

incerteza e medo, a 

Prefeitura não soltou as 

mãos dos boa-vistenses. 

Por isso, entregamos 3 mil 

toneladas de alimentos 

para as famílias dos alunos 

da rede municipal de 

educação.

Revitalizamos a Orla Taumanan 

e a interligamos ao Parque do Rio 

Branco.

Ampliamos o horário de atendimento de oito 

unidades de saúde, convocamos profissionais. 

Mais ruas foram asfaltadas, entregamos o 

Hospital da Criança 100% reformado, investimos 

em novas unidades de saúde, além de muitas 

outras melhorias que você vai acompanhar 

nesta edição especial de um ano. 

Basta olhar para a cidade e ver como a 

Prefeitura cuida de cada canto de Boa Vista, 

de cada criança, de cada praça, de cada 

unidade de saúde, de cada artista, de cada 

empreendedor e de você. 

Arthur Henrique 

Prefeito de Boa Vista 
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Boa Vista é conhecida pela qualidade de vida, 

por seus canteiros floridos, pelos abrigos 

climatizados e cheios de criatividade, pelo 

cuidado com as crianças, pela organização 

da cidade e, sobretudo, pela excelente 

infraestrutura pública a serviço das pessoas.

Nesta edição especial de um ano da atual 

gestão, você vai ficar por dentro de tudo 

que tem sido realizado para dar continuidade 

ao trabalho que tornou Boa Vista uma das 

melhores cidades do Brasil para se viver.

Por isso, a Prefeitura continuou investindo na 

qualidade dos serviços de saúde com a entrega 

de duas unidades básicas novinhas.

As escolas foram organizadas para receber 

as crianças de forma presencial com toda 

segurança e cuidado, pois em Boa Vista tem 

ensino de qualidade, merenda saudável e uma 

equipe qualificada. Afinal de contas, Boa Vista é 

também a capital da Primeira Infância.

Seja na Educação, Saúde, Segurança 

ou Infraestrutura, o trabalho não parou. 

Continuamos avançando para tornar Boa Vista 

cada vez melhor para você!

UM
ANO DE

GESTÃO
EM UMA
BOA VISTA
COMPROMISSO
COM VOCÊ.
TODOS OS
DIAS
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50KM

30KM

Mais de

Mais de

de pavimentação e 
recapeamento de vias

de drenagem em 
diversos bairros

Praça 
do Picote 
Anexo ao Complexo 
Ayrton Senna

Reajuste 
salarial e 
extensão 
de auxílios 
a todos os servidores 
municipais

servidores empossados nas 
áreas de saúde, educação, 
administração e muito mais

500 NOVOS
Mais de

ORLA
TAUMANAN 
revitalizada e interligada 
ao Parque do Rio Branco
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O bairro São Pedro 
ganhou uma unidade 
básica de saúde novinha

UM ANO COM 
ATENDIMENTOS 
NA SAÚDE.
ISSO É CUIDAR 
DAS PESSOAS!

SA
Ú

D
E

Nestes primeiros 365 dias, a Prefeitura 
deu continuidade ao excelente 
trabalho de gestão. Não poupou 
coragem, compromisso e dedicação 
no atendimento básico de saúde à 
população. 

Foram adquiridos medicamentos de 
qualidade para abastecer as unidades 
de saúde para atender os pacientes 
acometidos pela Covid-19. Além disso, 
os outros pacientes continuaram a ser 
atendidos normalmente, sem prejuízo e 
com a mesma atenção e cuidado. 

Quer saber mais? Em menos de um ano 
a Prefeitura entregou duas unidades 
básicas de saúde e tem mais uma sendo 
preparada para entregar à população.

Já nos primeiros meses de gestão, a Prefeitura 
entregou para a população uma unidade 
de saúde novinha no bairro São Pedro, uma 
demonstração de que onde tem gestão, tem 
cuidado com as pessoas.

A UBS Ione Santiago ficou mais moderna e 
confortável, com sala de vacina, consultório 
odontológico, atendimento clínico geral e 
farmácia abastecida, bem como pré-natal, 
preventivo, planejamento familiar, puericultura, 
aferição de pressão arterial, aferição de 
glicemia, dentre outros.

ENTREGUE
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O cuidado com as pessoas 
também chegou ao bairro 
Paraviana, onde a Prefeitura 
entregou mais uma Unidade de 
Saúde completamente nova! 

Outra unidade de saúde que ficou de cara 
nova, com atendimentos exclusivos de casos 
da Covid-19, foi a UBS Silvio Botelho no 
bairro Paraviana. O espaço oferece serviços 
de enfermagem, testes para diagnóstico 
da doença, entrega de medicamentos, 
encaminhamento para especialidades, dentre 
outros serviços.

ENTREGUE
COMPROMISSO

TRABALHO
CONTINUA

É muita coisa acontecendo 
ao mesmo tempo, porque na 
Prefeitura o trabalho não parou! 
Já, já teremos mais uma nova 
unidade de saúde em Boa Vista!

A atual gestão está trabalhando para ampliar o 
acesso aos serviços de saúde. Em outras palavras, 
esse trabalho inclui também a construção de uma 
nova unidade de saúde no Conjunto Pérola, no 
bairro Dr. Airton Rocha, para garantir à população 
conforto, qualidade e cuidado. 

BOA VISTA TEM 
GESTÃO. E ONDE TEM 
GESTÃO, TEM CUIDADO 
COM AS PESSOAS. 

Mais profissionais médicos, técnicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, dentre outros, foram convocados 
para reforçar os atendimentos e serviços 
prestados à população, tanto nas unidades de 
saúde quanto no Hospital da Criança. 

+ de 130 convocados em Concursos Públicos 

+ de 30 mil animais vacinados 
A prefeitura fez uma grande ação este 
ano para imunizar cães e gatos contra a 
raiva, tanto na área urbana, como rural e 
nas comunidades indígenas. Esse trabalho 
representa a responsabilidade da atual 
gestão com a saúde pública!C

U
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Hospital da Criança 
ganhou novo Centro 
Cirúrgico e o Centro de 
Materiais Esterilizados  

Pensou que o trabalho da 
Prefeitura tinha parado 
por aí? 

Dá para imaginar que em apenas um ano, a 
atual gestão concluiu a reforma e ampliação do 
Hospital da Criança Santo Antônio.  

A reforma incluiu o Centro Cirúrgico, que 
conta com três salas de cirurgias, sala de 
recuperação (pós-cirúrgica) e sala de espera 
onde os pais podem aguardar os filhos que 
passam por procedimento. Essa iniciativa torna 
o atendimento mais humanizado, oferecendo 
ainda conforto médico e vestiários masculinos 
e femininos para os profissionais. Hoje, o HCSA 
está 100% reformado e modernizado. 
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Você sabia que a nossa boca desempenha 
diversas funções que repercutem na nossa 
saúde? E por isso, a Prefeitura tem investido 
para estruturar a rede de tratamento bucal. 
Nós acreditamos que nenhum trabalho tem 
sentido se o foco não for as pessoas. Pensando 
nisso, foram entregues seis novas cadeiras 
odontológicas para atender três unidades 
básicas de saúde e o Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO). 

Apesar da crise financeira, Boa Vista avançou 
para garantir a segurança da vacinação. Por 
isso, foram entregues 30 novas câmaras frias 
para armazenar vacinas e medicamentos, com 
capacidade de 360 litros. Os equipamentos 
foram destinados à Coordenação Municipal de 
Imunização (CMI), ao Hospital da Criança Santo 
Antônio e a salas de vacinas em UBS.

E a batalha 
contra a Covid-19 
continua... 

Em janeiro de 2021, foi iniciada a vacinação 
contra a Covid-19. Nesse contexto, a Prefeitura 
de Boa Vista precisou se reinventar para 
continuar cuidando da saúde das pessoas e 
ajudando a salvar vidas.  

Para que isso fosse possível, ampliou os horários 
de atendimento na saúde, e disponibilizou oito 
Unidades Básicas, para atendimento exclusivo 
aos pacientes com Covid-19. 

Foram realizadas diversas campanhas 
publicitárias para incentivar a população 
e garantir a imunização. Vários locais se 
transformaram em pontos de vacinação, como: 
feiras, escolas, shoppings e terminais. Tudo para 
alcançar toda a população com idade vacinável. 
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VALORIZAÇÃO
VIRADA 
DA VACINA

Mais uma vez, a Prefeitura inovou a favor da 
vacinação com a realização inédita da Virada da 
Vacina. Uma grande ação cultural na Praça do 
Centro Cívico e no Parque Germano Sampaio 
que resultou em cerca de 10 mil doses aplicadas 
em 24 horas. 

A prefeitura reconhece o 
esforço de cada servidor 

público, principalmente os 
da saúde, que continuam 

sendo heróis no combate à 
pandemia. Por isso, propôs 

a redução de 40 para 30 
horas a carga horária de 

servidores da saúde. 

O projeto de lei foi enviado à Câmara 
Municipal pelo prefeito Arthur Henrique 

e está beneficiando enfermeiros, 
farmacêuticos, técnicos em 

enfermagem e técnicos em laboratório.

TUDO ISSO É O 
RESULTADO DE 

UMA GESTÃO QUE 
ENCARA SEUS 

PROBLEMAS DE 
FRENTE. A LUTA 

CONTRA A COVID-19 
CONTINUA. ASSIM 

COMO O TRABALHO 
E A SERIEDADE NA 

FORMA COMO A 
PREFEITURA CUIDA 

DA SUA SAÚDE. 
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A Prefeitura entregou 300 toneladas  
de alimentos para as famílias com  
alunos da rede municipal

ED
U
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A

Ç
Ã

O

UM ANO DE 
UM NOVO 
CAPÍTULO NA 
HISTÓRIA DAS 
CRIANÇAS. 
ISSO É 
CUIDADO COM 
O FUTURO 
DE BOA VISTA.  
A Prefeitura investe muito na educação 
de nossas crianças, tanto em novas 
metodologias de ensino, quanto na 
estruturação das unidades escolares 
da rede municipal. Esse investimento, 
garantiu o bom desempenho das 
crianças, mesmo quando foi preciso 
trabalhar com o ensino remoto. 

As escolas de Boa Vista possuem ensino 
de qualidade, merenda saudável e uma 
equipe multidisciplinar qualificada. 

Na Educação, temos compromisso e a 
vontade de continuar avançando!

Lidar com a pandemia na educação 
municipal foi desafiador. Durante oito 
meses, as escolas se adaptaram à rotina 
do ensino remoto, se uniram às famílias 
para que os conteúdos chegassem 
aos 44 mil alunos da rede municipal. 
E graças ao avanço da campanha da 
vacinação, o município teve segurança 
para retomar as aulas presenciais no dia 
13 de setembro, com toda a estrutura 
preparada para garantir a saúde das 
crianças e dos profissionais. 

Cuidar das pessoas é também garantir 
segurança para as crianças de Boa Vista  

RESPONSABILIDADE

O compromisso com as pessoas levou a 
Prefeitura a realizar uma ação social inédita 
em 2021. Para diminuir as dificuldades de 
muitas famílias com alunos na rede municipal 
de ensino, foram entregues 300 toneladas de 
alimentos para ajudar no sustento durante o 
pico da pandemia.

Quando o assunto é a segurança no ambiente 
escolar, a Prefeitura dá aula sobre o assunto. 
Para receber as crianças de forma presencial, 
a gestão garantiu que todas as unidades de 
ensino tivessem totens de álcool, termômetro 
para medição de temperatura, dispenser de 
sabão nas pias, além de viseiras de proteção 
para os professores e máscaras para os alunos. 
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Boa Vista continua sendo  
referência em Educação 

+ de 20 mil kits de 
alimentação entregues

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

INVESTIMENTOS

A
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Alunos da rede municipal de educação estão 
entre os vencedores do Prêmio Nacional de 
Educação do Ministério do Trabalho. Isso, 
porque a Prefeitura tem gestão e prioriza a 
Educação investindo em metodologias que tem 
feito a diferença no ensino das crianças. 

Para o ano letivo 2021, por exemplo, a 
Prefeitura entregou novos materiais didáticos 
dos Programas Saber Igual, Compasso 
Socioemocional e da coleção Ciclo Aprendiz, 
além de fardamentos novinhos, garrafinhas 
d´água e máscaras. Dá para imaginar algo 
assim para o seu filho? Onde tem gestão, tem 
educação de qualidade!

Na Prefeitura, as crianças aprendem brincando. 
Em apenas um ano a Prefeitura, inovou ao 
investir na aquisição de novos parquinhos 
para as 33 creches e escolas proinfância do 
município. Tem casinhas, escorregadores, 
gangorras temáticas, cercadinhos, túneis lúdicos 
e brinquedos gira pato.

Novos parquinhos para 
a diversão da criançada

Professores ganham chromebooks  
para as aulas remotas e presenciais 

Para a Prefeitura, é fundamental apoiar os 
professores dando condições de trabalho para 
melhorar o processo de aprendizagem das 
crianças. Sendo assim, foram entregues 4 mil 
chromebooks aos professores e às escolas, 
como forma de facilitar o planejamento 
pedagógico dentro da sala de aula. 

Nas escolas da rede municipal de educação, 
há alimentação saudável todos os dias e com 
a qualidade que as crianças merecem. Este 
ano, foram entregues mais de 20 mil kits com: 
hortifrutis, proteínas, polpas de frutas e iogurtes 
para reforçar a alimentação das crianças em 
tempos de pandemia. 
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Boa Vista é uma cidade inclusiva e 
agora conta com uma nova política de 
Educação Especial 

A prefeitura vai reforçar a assistência 
aos alunos com deficiência nas escolas 
municipais, porque acredita na ideia 
de uma educação inclusiva. Na nossa 
capital, a educação é para todos, com 
respeito a peculiaridade de cada indivíduo.  
Pensando assim, nas turmas em que 
houver necessidade de atendimento 
especializado, haverá dois professores 
em sala, sendo um titular e o de apoio 
ao aluno da educação especial. Já os 
cuidadores serão direcionados às creches. 

PARA 
2022

Boa Vista é a primeira 
capital do Brasil a implantar 
a Robótica Educacional em 

100% das turmas do 1º ao 5º 
Ano do Ensino Fundamental

Você sabia que a Robótica Educacional, 
além de contribuir no aprendizado, é uma 
metodologia trabalhada em equipe que 
ajuda as crianças a terem mais agilidade 

e criatividade? É por isso que a Prefeitura 
de Boa Vista, tomando todos os cuidados 
sanitários, retomou as aulas presenciais de 
robótica. E esse trabalho rendeu medalhas 

para os alunos da rede municipal.

A equipe de elite “I, Robot”, do CCTI, foi 
mais uma vez destaque em competições 
este ano, recebendo três medalhas de 
ouro, duas de prata, três de bronze e 
duas certificações de honra ao mérito. 

Sabe como tudo isso é 
possível? Na Prefeitura de Boa 
Vista tem gestão, continuidade 

e o empenho de todos em 
melhorar a vida das pessoas.

12

TECNOLOGIA
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Atendimentos On-line

A criação do Portal do 
Cidadão foi uma das 
medidas desenvolvidas 
pela Prefeitura com o 
objetivo de facilitar e 
dar mais agilidade ao 
atendimento prestado 
aos contribuintes, 
disponibilizando diversos 
serviços virtuais. 

Extinção de cobrança: Outra ação da 
atual gestão, nesses primeiros meses, 
que beneficiou os taxistas foi a extinção 
da taxa para certidão comprobatória do 
exercício de táxi, táxi lotação e transporte 
coletivo, e da taxa para baixa de veículos 
de táxi convencional e lotação.
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UM ANO DE 
TRABALHO 
PARA 
CONTINUAR 
GERANDO 
EMPREGO E 
RENDA  
DE BOA VISTA. 
A prefeitura realizou uma série de 
ações para driblar os efeitos da 
pandemia e melhorar o acesso aos 
mais diversos serviços voltados ao 
cidadão, além de ter ajudado a gerar 
emprego e renda.

IPTU: Renovação automática de pedidos 
de isenção para aposentados e 
pensionistas

Em janeiro, a Prefeitura renovou 
automaticamente todos os 
pedidos de isenção aprovados 
até 2020, do Imposto Territorial 
Urbano (IPTU), para os 
aposentados e pensionistas. 
A iniciativa teve o objetivo de 
evitar a exposição de idosos a 
uma eventual transmissão do 
coronavírus (Covid-19), ao buscar esse serviço.

Além disso, a Prefeitura prorrogou o prazo de 
pagamento do IPTU e concedeu desconto de 
20% para quem pagou o imposto em cota única 
e 10% no pagamento de forma parcelada.

Retorno ao atendimento  
presencial na Secretaria de 
Finanças

Com o avanço da 
campanha de vacinação, os 
atendimentos presenciais 
na Secretaria de Finanças 

Taxistas beneficiados  

As restrições sanitárias 
afetaram os segmentos 
econômicos em Boa Vista 
e, por isso, a Prefeitura 
concedeu isenção da 
taxa de renovação de 
alvará dos taxistas, 
isenção dos autorizatários 
e permissionários do 
pagamento de preços públicos (quiosques), 
e desconto de 50% do ISS anual dos taxistas. 
A ação beneficiou diretamente centenas de 
famílias que sobrevivem da atividade.

REFIS: Facilidade para o cidadão  
quitar débitos com o município 

O Programa de Recuperação Fiscal 
do Município (Refis) entrou em vigor 
em fevereiro deste ano para facilitar a 
regularização dos contribuintes em débito 
com o fisco municipal e, assim, aumentar 
a arrecadação do município. Isso facilitou 
a vida dos contribuintes, que puderam 
parcelar em até 48 vezes seus débitos 
junto ao município. Quem renegociou teve 
100% de desconto sobre multa e juros ao 
quitar o débito à vista.
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foram retomados mediante agendamento 
pelo Portal do Cidadão. A ideia é atender, 
principalmente, as pessoas que têm dificuldade 
em realizar os procedimentos pela Internet.

Dessa forma, são realizados atendimentos de 
IPTU, Impostos de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), emissão de taxas, parcelamento de 
débitos e isenção.

+ De 500 aprovados em  
concursos públicos foram 
convocados

Com apenas um ano de 
mandato, a atual gestão 
convocou mais de 500 
aprovados nas áreas de 
saúde, educação, gestão 
social e administração. 
Uma ação que demonstra 

a continuidade e a capacidade de gestão de 
quem sabe trabalhar.

Benefícios ao servidor demonstra o cuidado 
da Prefeitura com quem ajuda a cuidar da 
cidade todos os dias

Como forma de reconhecer a importância do 
servidor municipal, a Prefeitura, além 
de garantir o salário em dia, 
oferece infraestrutura 
adequada, segurança 
e estabilidade aos 
servidores.

Por meio do Programa 
Servidor de Valor, a 
atual gestão mantém 
convênios com 
empresas que atuam nas 
áreas de lazer, saúde, alimentação e educação. 

São descontos entre 10% e 55% em faculdades, 
escolas particulares, clínicas, salões de beleza, 
academias, laboratórios, lojas dos shoppings, 
entre outros. Mais de 10 mil servidores utilizam 
os benefícios do programa.

Em um período de crise 
econômica, a Prefeitura 
mais uma vez dá aula 
de gestão e reajusta 
salários, além de outros 
benefícios aos servidores

• Reajuste de 9,02% 
referente aos juros 
acumulados dos anos 
2019 e 2020

• Extensão do vale transporte a todos os 
servidores

• Auxílio refeição de até R$ 400 aos 
servidores com carga horária superior a 
6 horas diárias ininterruptas (em local de 
trabalho que não ofereça refeição)

• Venda de férias e licença-prêmio, 
benefício estendido a todos os servidores
(não apenas efetivos)

• Reajuste de 10,15% para professores 

A Prefeitura também criou 
o canal “Alô, Servidor”, 
uma ferramenta que tem 
facilitado a comunicação 
entre os servidores e 
administração municipal, 
levando informações 
importantes a quem 
ajuda a cuidar da cidade 
diariamente.

O canal está disponível no aplicativo de 
comunicação Telegram. O link para ingresso na 
comunidade virtual está disponível no site da 
Prefeitura.

Sala do Empreendedor: Prefeitura  
investe nos pequenos negócios de Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista, em parceria com 
o Sebrae, criou a Sala do Empreendedor por 
meio do Programa Cidade Empreendedora. 
A ideia é fornecer atendimento ao 
microempreendedor que deseja abrir seu 
negócio, tirar dúvidas e receber orientações 
sobre como manter o seu negócio.
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Obras de  
Leste a Oeste

E os serviços da Prefeitura não param! Entre 
as obras executadas em 2021, na capital, estão 
as de drenagem, calçadas, meio-fio, sarjeta, 
principalmente em bairros da zona Oeste, como 
Jardim Tropical, Araceli, São Bento, Bairro dos 
Estados, Sílvio Leite, Cauamé, Cidade Satélite, 
entre outros.

IN
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UM ANO DE 
OBRAS POR 
TODA PARTE. 
ISSO É 
CUIDADO 
COM BOA 
VISTA!
Obras nos bairros da capital 
geram mais qualidade de vida 
para a população

Desde o primeiro dia de gestão, 
a Prefeitura entregou serviços 
de infraestrutura para melhorar 
a qualidade de vida dos boa-
vistenses, com destaque para os 
bairros mais afastados do Centro 
que recebem 90% das obras em 
execução. 

No primeiro ano de gestão, foram feitos:

30 km de drenagem 

+ de 20 km de recapeamento

+ de 30 km de pavimentação

45 km de calçada

75 km de meio-fio e sarjeta

Moradores celebram  
a transformação nos bairros

“Essa obra é uma política 
pública muito esperada por 
todos os moradores do 
bairro.” 
Jorge Cavalcante, morador da 
rua JT-7, bairro Jardim Tropical.

“O sonho de ver minha 
rua asfaltada se tornou 
realidade.” 
Antônio do Abonari, morador 
da rua Rio Santo, bairro 
Professora Araceli.

“Ter um asfalto na porta de 
casa é mais que um sonho 
realizado. Esperamos muito 
por esse momento e agora 
ele chegou.”

Eliezio Rebouças, morador da rua 
Gaivota, bairro São Bento.
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O conjunto Cidade Universitária, bairro Cidade 
Satélite, foi contemplado 100% com obras 
de infraestrutura. Com isso, o loteamento 
está ganhando uma cara nova com obras de 
drenagem, calçadas, urbanização e sinalização.

Plano Municipal de  
Gerenciamento de  
Resíduos Sólidos

UMA CIDADE  
MAIS ILUMINADA

O trabalho não pode parar! Até o final da 
gestão, Boa Vista contará com 100% de 
iluminação em LED. “Trabalhamos para que 
nossas ações garantam mais qualidade de 
vida à população, pois cuidar das pessoas 
é nossa prioridade. Levamos modernidade 
e qualidade onde trabalhamos. Com 
certeza, essa nova iluminação trará muitos 
benefícios para as pessoas e isto é um 
compromisso nosso: melhorar cada vez 
mais a vida dos boavistenses”, destacou, o 
prefeito Arthur Henrique.

O projeto de modernização da iluminação de 
Boa Vista já beneficiou diversas ruas e avenidas 
e ainda bairros inteiros como: Jóquei Clube, 
Pedra Pintada, Monte das Oliveiras, Airton 
Rocha (Conjuntos Pérolas), 31 de Março e 
Cidade Satélite, que passaram a ter iluminação 
100% em LED.

Ruas e Avenidas: A Av. das Guianas, Ville Roy, 
Centenário, Terêncio Lima, Major Williams, 
Getúlio Vargas, São Sebastião, Capitão Júlio 
Bezerra, João Alencar, Carlos Pereira de Melo, 
Via das Flores, Padre Anchieta, Parimé Brasil, Av. 
Universo, Av. Dom Aparecido José Dias, Glaycon 
de Paiva, Av. Amazonas, Av. Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Av. Eldorado, Av. Adolfo Brasil, 
Brigadeiro Eduardo Gomes, Sebastião Diniz, 
Presidente Dutra e Santos Dumont, rua Deuzuita 
Mutran Paracat e rua Ajuricaba também estão 
com a iluminação eficiente, 100% LED. 

O que é?  
Para contar com a cooperação do 
cidadão, em 2016, a Prefeitura implantou 
diretrizes para gestão dos resíduos, com 
a participação de diversos segmentos 
sociais da cidade, que se reuniam em 
audiências públicas e treinamentos. 

Como funciona?  
O plano tem o objetivo de minimizar 
a geração de resíduos, proporcionar 
encaminhamento seguro e correto aos 
resíduos gerados, além de proteger 
os trabalhadores, a saúde pública, os 
recursos naturais e o meio ambiente.

E quem precisa elaborar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos?  
As empresas públicas, empresas privadas, 
as atividades comerciais e de serviços 
e eventos como: shows, exposições 
agropecuárias e eventos culturais que 
concentrem mais de 500 pessoas por dia.

A implementação do Plano Municipal 
entrou em vigor em 2019 e foi 
regulamentada em março deste ano.  
Quem tiver dúvidas e quiser obter mais 
informações sobre o Plano de Resíduos 
Sólidos pode entrar em contato por meio 
do endereço eletrônico:  
residuossolidos@prefeitura.boavista.br

Geradores de Resíduos  
A prefeitura disponibiliza no site oficial 
– boavista.rr.gov.br – a plataforma BV 
Resíduos, que possibilita ao cidadão o 
acesso ao Plano Municipal, a legislação, a 
lista de transportadores licenciados, e dá 
demais orientações aos geradores.
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FAMÍLIA QUE 
ACOLHE
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UM ANO DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL ATRAVÉS 
DE PROJETOS 
QUE GARANTEM 
A CIDADANIA E 
RESPEITO 
PELAS PESSOAS 
Neste primeiro ano de gestão, a Prefeitura 
manteve as mãos dadas com quem mais 
precisa. Durante os tempos difíceis da 
pandemia da Covid 19 nos reinventamos e 
nos fortalecemos através do compromisso 
e do respeito por nossa gente.

Os programas e projetos sociais foram 
remodelados e informatizados para 
garantir a sua continuidade e manter o 
isolamento social.

Mais de 20 mil gestações  
acompanhadas em Boa Vista 

Em 2021, o programa comemorou oito anos de 
existência. Desde 2013, o Família que Acolhe 
vem transformando vidas de centenas de 
famílias em Boa Vista, com 23 mil gestações 
acompanhadas. Neste ano de 2021, cerca de 
2,5 mil mães tiveram acesso aos benefícios e 
serviços do programa.

Em um ano de gestão, 
foram entregues 2,5 mil 
enxovais às beneficiárias 
que chegaram ao final da 
gravidez.

Mais de 126 mil latas de 
leite foram entregues às 
famílias com crianças de 
1 a 3 anos, do FQA e das 
creches.

Programa está ainda mais 
perto das famílias

O FQA migrou para os sete Centros de 
Referência e Assistência Social de Boa Vista 
(Cras). A novidade agradou muitas famílias, 
que agora podem acessar com mais facilidade 
os serviços, benefícios e os encontros da 
Universidade do Bebê, que por enquanto, 
continuam por meio das interações on-line. 
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Maria Liz, a primeira 
“Bebê prefeita” da 
Capital da Primeira 
Infância

A pequena Maria 
Liz, de 8 meses, filha 
da beneficiária Fabiana Araújo, recebeu em 
2021, um título singelo com direito a chave da 
Capital da Primeira Infância. Isso porque a mãe 
frequentou mais de sete consultas de pré-natal, 
teve parto normal, amamentou exclusivamente 
até os 6 meses de vida do bebê e está com o 
cartão de vacina em dias.

beneficiando 1,6 mil crianças, adolescentes, 
jovens e idosos do ArtCanto, Dedo Verde, 
Cabelos de Prata, Rumo Certo e Crescer. 

Saiba onde estão localizados os sete 
CRAS de Boa Vista e suas áreas de 
abrangências
CRAS UNIÃO - Rua Hilda Sobral Guedes, nº 
81, Bairro União.

CRAS CAUAMÉ – Rua Paraguai, nº 250, 
Bairro Cauamé.

CRAS SÃO FRANCISCO – Rua Floriano 
Peixoto, Bairro Centro.

CRAS SILVIO LEITE – Rua Marieta de Melo 
Marques, nº 869, Bairro Dr. Silvio Leite.

CRAS CENTENÁRIO – Rua Santo 
Agostinho, nº 193 B, Bairro Centenário.

CRAS PINTOLÂNDIA – Rua Rua Delman 
Veras (antiga n-8) S/N, Bairro Pintolândia.

CRAS NOVA CIDADE – Rua Curitiba, nº 
372, Bairro Nova Cidade.

PROJETOS 
SOCIAIS  
com mais vagas e 
maiores bolsas  

A prefeitura também 
ampliou o número de 
vagas e aumentou 
os valores das bolsas 
concedidas aos 
integrantes de projetos 

sociais. Antes de R$ 180,00 a R$ 210,00, agora 
os valores variam entre R$ 230,00 a R$ 500,00, 

Retorno às atividades 
presenciais

Após um ano e meio de atividades suspensas, 
todos os 3 mil integrantes dos projetos sociais 
retornaram às suas rotinas habituais em Boa 
Vista. Programas mudam, de verdade, a vida 
das pessoas. 

CESTA DO BEM 

Criado em 2021 pela atual gestão, o programa 
beneficia os inscritos no CadÚnico, nos 
projetos sociais, Família que Acolhe, alunos das 
creches, pré-escolas e das áreas rurais, além 
dos moradores das comunidades indígenas e 
famílias do PA Nova Amazônia. As entregas 
continuam e chegarão a mais de 150 mil cestas 
em toda a cidade. 

Programa beneficiou milhares de famílias 
carentes em Boa Vista 

NÃO AO
TRABALHO INFANTIL!

Por meio da Campanha “Meu trabalho é 
brincar e ser feliz” a prefeitura intensificou 
as ações pela erradicação do trabalho 
infantil, com buscas ativas, monitoramento 
de casos, mapeamento dos pontos de maior 
incidência, blitzen, “adesivaço”, panfletagem e 
encaminhamento dos casos mais complexos 
para acompanhamento.
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UM ANO DE 
INVESTIMENTO 
NA GERAÇÃO 
DE NOVAS 
OPORTUNIDADES.  
ISSO É LEGADO, 
COMPROMISSO E 
GESTÃO. A

G
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U
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Boa Vista é uma cidade de gente 
empreendedora, corajosa e acolhedora.  
Uma cidade com vocação natural para o 
agronegócio.  

E é por isso que a Prefeitura tem investido 
tanto nas pequenas propriedades rurais no 
entorno da cidade. 

Esse trabalho permitiu que, em apenas um 
ano de gestão, fossem plantados mais de 
2 mil hectares de frutos e grãos, ajudando 
centenas de famílias na geração de renda. 

Segundo o Prefeito Arthur Henrique, o 
trabalho é não deixar o pequeno produtor 

desamparado. “Estamos oferecendo 
condições seguras aos agricultores 
com a aplicação de tecnologia 
moderna a fim de garantir o melhor 
desempenho produtivo nas lavouras”.

Mais de 600 famílias 
foram beneficiadas 
com o fornecimento 
de insumos agrícolas

O Plano Municipal 
de Desenvolvimento 
do Agronegócio (PMDA) vem garantindo 
produtividade no campo e melhorando a 
vida de muitos produtores rurais. Desse 
modo, mais de 600 famílias são beneficiadas 
com o fornecimento de insumos agrícolas. 
Além disso, essas famílias recebem toda a 
assistência necessária da equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos 
Indígenas (SMAAI), no preparo e correção 
do solo, garantindo alto desempenho da 
produção no campo. 

Prefeitura apoia 
produtores em todas 
as etapas do plantio de 
frutas e hortaliças 

A Prefeitura presta 
apoio aos produtores 
em todas as etapas 
do ano, por meio de 
planejamento das 

culturas de inverno e verão, além da entrega 
de insumos, o que possibilita aos produtores 
a seguir um cronograma de plantio. Em 
2021, foram fornecidas mais de mil toneladas 
de calcário e 360 toneladas de insumos 
agrícolas (adubo), contribuindo fortemente no 
desenvolvimento do Agronegócio.
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Os investimentos da Prefeitura 
de Boa Vista estão ajudando 
no desenvolvimento da 
agricultura familiar das 17 
comunidades indígenas 
do município, que vêm 
ampliando suas lavouras a 
cada ano. Pelo menos 500 
famílias são beneficiadas pelo 
PMDA, que desde 2018 já investiu quase 5 
milhões de reais em insumos.

Além disso, a vacinação contra a febre aftosa 
na região aconteceu em 2 etapas, sendo 
vacinados e vermifugados mais de 5 mil animais, 
o que beneficia a criação de gado na região e 
ajuda na autonomia e na geração de renda das 
comunidades indígenas.

Campo experimental garante  
ao produtor sementes de qualidade

Atualmente os produtores contam com 47 
máquinas agrícolas à sua disposição. São 
tratores com piloto automático que garantem 
um maior rendimento, diminuem o desperdício 
na aplicação dos insumos, além de gerar mais 
agilidade operacional e produtividade. Com 
mecanização de qualidade, se fortalece a 
agricultura, trazendo otimização a todas as 
etapas de produção. 

O Campo Experimental, onde são cultivados 
milho, soja, sorgo boliviano, capim e girassol, 
ocupa 3 hectares de terra e está localizado no 
Centro de Difusão e Tecnologia (CDT), região 
do Bom Intento, zona rural de Boa Vista. 

Os experimentos do CDT garantem ao produtor 
rural mais confiança na escolha de sementes. 
Além disso, o local serve de visitação para quem 
deseja conhecer e fazer belas fotografias dos 
girassóis, cultura nova na capital roraimense.

Recuperação de vicinais e 
pontes ajudam produtores 
rurais de Boa Vista

A Prefeitura intensificou a 
recuperação de vicinais, 
por meio da Patrulha 
Mecanizada, beneficiando 
os produtores da zona 
rural de Boa Vista 
e garantindo que a 
produção chegue até 
a mesa dos boa-vistenses. O trabalho inclui 
também a revitalização de pontes em diversas 
regiões da Zona Rural.

Produtores rurais contam com 
maquinário de qualidade para melhorar 
o desempenho de suas propriedades

Apoio para as comunidades 
indígenas na criação de gado e 
ampliação da lavoura
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A entrega dos 
documentos 

marca o início 
de uma nova 
era de avanços 
na região, e 

vai culminar 
com a criação do 

Bairro Pedra Pintada, 
propriamente dito.

A certidão comprova a posse de boa-fé aos 
moradores, e é um importante documento que 
vai subsidiar a emissão dos Títulos Definitivos 
pelo Estado de Roraima, titular da área.

Com a nova Lei de criação do bairro, a área terá 
a possibilidade de obter o CEP dos Correios, e 
os investimentos chegarão com mais facilidade 
devido ao processo de regularização. 

UM ANO 
MORANDO LEGAL 
EM BOA VISTA. 
ISSO É GARANTIA 
DE MORADIA.

Mais uma vez a prefeitura 
ajudou centenas de 
pessoas a realizar o 
sonho do título definitivo. 
Um trabalho que iniciou 
na gestão anterior e que 
teve continuidade em 2021.

O título definitivo é a garantia jurídica do 
proprietário sobre o imóvel. Além disso, o 
documento valoriza o terreno, auxilia na hora 
de conseguir crédito para financiamento de 
construção e reforma e, ainda permite à família, 
a condição de herança legal.

EM
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U
R

Mais de 440 títulos foram emitidos em 
14 bairros da capital, entre eles: Cidade 
Satélite, Cambará, Cinturão Verde, Buritis, 

Piscicultura, Caimbé, Asa 

Branca, Raiar do Sol, Jardim 
Primavera, Aracelis, 
Santa Tereza, Jardim 
Tropical, Tancredo 
Neves e União.

A prefeitura honrou o 
compromisso de garantir 

o processo de titulação 
de imóveis na capital, em áreas 

de interesse social, por meio do Programa 
de Regularização 
Fundiária de 
Interesse 
Social.

Quem 
adere ao 
Programa de 
Regularização, 
preenchendo 
os requisitos da lei, tem isenção das taxas: de 
levantamento topográfico, do título definitivo e do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

Imóveis de 14 bairros de Boa 
Vista tiveram títulos emitidos 
em 2021

230 certidões de Cadastro 
Imobiliários entregues aos 
moradores do Pedra Pintada



23 Compromisso com Você. Todos os Dias.

UM ANO DE MAIS 
INVESTIMENTO 
NA SEGURANÇA 
PÚBLICA. ISSO É 
CUIDADO COM 
AS PESSOAS!

Novas viaturas à 
SMTRAN reforçam 
ações de fiscalizações

SE
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A
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A

Cada dia que passa a sensação de estar 
seguro na cidade em que se mora melhora. 
Isso porque, em 2021, cerca de 40 alunos 
do Curso de Formação da Guarda Civil 
Municipal concluíram as etapas práticas 
e teóricas da capacitação. Em breve, os 
novos guardas civis devem ingressar nos 
grupamentos de segurança do município, 
como Grupo Tático Municipal (GTAM), 
Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Defesa 
Civil, Patrulha Maria da Penha e Grupo de 
Proteção Ambiental (GPA).

Quem trabalha com a segurança também 
precisa estar seguro e utilizar equipamentos 
de ótima qualidade. Foi pensando nisso que 
a Prefeitura contemplou a Superintendência 
Municipal de Trânsito (Smtran) com três 
novas pick-ups S10, para reforçar as ações de 
fiscalização na cidade. O órgão conta também 
com cinco motocicletas, quatro Saveiros, uma 
Amarok, uma Van e um guincho. A aquisição dos 
novos veículos contribui para o desenvolvimento 
das atividades de fiscalização.

Quem se diverte também 
precisa estar seguro, 
principalmente quando 
estão em balneários

Ao longo desse ano, a Defesa Civil Municipal 
promoveu diversas ações para sensibilizar 
banhistas sobre a segurança nas praias e 
igarapés da cidade. 

Uma delas foi a orientação sobre os riscos de 
afogamento, além da prevenção de acidentes 
causados pelos veículos que transitam em locais 
proibidos. Nas praias da capital, a Prefeitura já 
fez a instalação de sinalização com orientações 
e delimitando as áreas de acesso de veículos, 
proibindo a circulação de motos e carros 
próximos à água.
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Outra ação de fomento à cultura foi a Live 
do Bem, na qual os artistas faziam shows 
transmitidos ao vivo do Teatro Municipal de 
Boa Vista. Estes projetos, além de beneficiar os 
artistas, serviam de entretenimento para quem 
estava em casa por conta do isolamento social.C

U
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A

UM ANO 
DE ARTE 
POR TODA 
PARTE. ISSO É 
COMPROMISSO 
COM A 
CULTURA!
Shows on-line e cachê artístico 
ajudaram centenas de pessoas do setor 
que foram impactadas com a pandemia 
da Covid-19.

A Prefeitura manteve o compromisso 
de continuar investindo na área cultural, 
apoiando artistas e promovendo a difusão 
da arte sob diversas vertentes. De que 
forma? Disponibilizando editais de eventos 
e fazendo transmissão on-line de eventos e 
shows musicais.

Artistas locais tiveram bastante 
apoio durante momento difícil 
da pandemia

Por meio do Projeto 
Festival Boa Vista Live, 
além de apresentações 
presenciais em diversos 
pontos da cidade, mais 
de 3 mil artistas foram 
contemplados direta e 
indiretamente com cachê 
artístico.  

O Maior Arraial da 
Amazônia ocorreu de 
forma virtual em 2021

A Prefeitura não deixou passar em branco a festa 
mais popular da cidade: o Boa Vista Junina.

Em meio à pandemia, o Maior Arraial da Amazônia 
aconteceu novamente em formato de live. A 
Prefeitura firmou convênio com a Federação 
Roraimense de Quadrilhas Juninas de Roraima 
(Ferquaj), garantindo o repasse de recursos, 
contemplando mais de 25 grupos folclóricos. 
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O novo espaço tem opções de bares, 
lanchonetes e restaurantes para garantir lazer a 
todos que amam passear pela cidade e curtir as 
lindas paisagens da região.

Cachês são reajustados e mais 
segmentos serão beneficiados 
com novos editais

Com objetivo de valorizar os artistas locais, a 
Prefeitura reajustou o valor de cachês artísticos 
pagos aos músicos e outros profissionais da 
arte. Além disso, incluiu um maior número de 
categorias e segmentos a serem contemplados 
em futuros editais.

A nova Orla Taumanan é o lugar 
favorito dos boavistenses

Totalmente repaginada, a Orla Taumanan 
agora está integrada ao Parque do Rio Branco, 
oferecendo à população uma estrutura ampla, 
moderna, com vista para o Rio Branco e para o 
imponente Mirante Edileusa Lóz.
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UM ANO DE 
DE APOIO AO 
ESPORTE  
DE BOA VISTA. 

A Prefeitura continua incentivando a prática 
de esporte em diversas modalidades. Boa 
Vista é uma cidade planejada para a prática 
esportiva. Sabe por quê? A população conta 
com verdadeiras academias abertas em 
praticamente todas as praças da cidade, 

Com intuito de fortalecer a retomada das 
atividades esportivas na capital, o projeto 
Compete Boa Vista foi realizado para 
apoiar competições esportivas de diversas 
modalidades.

Natação, corrida, ciclismo, futebol americano e 
judô são algumas das modalidades das quais 
são realizadas competições por meio do projeto. 

além de ciclovias interligando os bairros. A 
Vila Olímpica conta com pista de atletismo 
novinha e o parque das piscinas.

Copa Boa Vista de Futebol Amador 
gerou benefícios para atletas

A Copa Boa Vista de Futebol Amador, um dos 
principais eventos do calendário esportivo 
da capital, foi um verdadeiro sucesso! Após 
convênio firmado com a Liga de Futebol 
Amador de Roraima (Lifaer), foi garantido aos 
atletas e à equipe envolvida, diversos benefícios 
que representam a valorização desses 
profissionais. 

Antes disso, vale lembrar que a Prefeitura 
promoveu capacitação na área de arbitragem. 
Pelo menos 40 árbitros e assistentes de 
futebol concluíram a capacitação que serviu de 
preparação para esses profissionais atuarem na 
Copa Boa Vista de Futebol Amador.

Centro Municipal de 
Iniciação Esportiva

A Escolinha de Esportes da Vila Olímpica 
passou a ser Centro Municipal de Iniciação 
Esportiva (CIEP), visando à formação de atletas 
de alto rendimento, por meio de uma política 
pedagógica aplicada. 

Agora, o espaço está atendendo atletas dos 3 
aos 17 anos de idade, com a oferta de diversas 
modalidades, sendo elas: recreação infantil, 
natação, jiu-jitsu, atletismo, voleibol, tênis de 
mesa, xadrez, judô, karatê, ginástica rítmica, 
futebol de campo (misto) e futsal (misto).

Projeto Compete Boa Vista incentiva a 
prática de esporte na capital
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LUZES DE NATAL 
EM BOA VISTA: 
UM ESPETÁCULO 
QUE ENCHE O 
CORAÇÃO DAS 
PESSOAS DE 
ESPERANÇA!

Natal do Parque do Rio Branco

No Parque Rio Branco, o Mirante Edileusa Lóz, 
por exemplo, recebeu efeito cascata e o Papai 
Noel chegou de balsa pelo Rio Branco, com uma 
linda escultura iluminada. Dá para imaginar isso?

Sem dúvidas, o Natal é o período mais esperado 
do ano pelos boa-vistenses, principalmente 
porque a cidade fica simplesmente espetacular 
nesta época. As luzes de Natal são acesas e o 
coração das pessoas reacendem a esperança 
de dias melhores, considerando o difícil período 
da pandemia.

As praças se transformam em cenários 
natalinos

As praças, parques e demais pontos turísticos 
da cidade que receberam a decoração natalina,  
se transformam em lugares ideais para quem 
ama sentir essa magia do Natal. Resultado 
do trabalho de uma cidade que tem gestão e 
compromisso com as pessoas.

“Essas luzes representam a esperança, 
trazem boas energias e retomam o 
sentimento de magia que temos na 
infância, além de ser a celebração de 
nascimento do nosso Senhor Jesus 
Cristo”, disse o Prefeito, Arthur Henrique.

Além de tudo isso, ainda tem o Expresso 
Natalino que espalhou a magia do Natal por 
toda cidade.

Dois ônibus iluminados, seguindo as normas 
sanitárias, levaram as famílias para um passeio 
incrível pelo circuito de iluminação natalina, 
como direito a parada para foto.
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