
REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

01. Schmitt Escoamento de produtos agrícolas Região Schmitt
Ação programada dentro do programa de manutenção das estradas rurais já em

execução. (SMAGR)

01. Schmitt Programa e projetos sociais para jovens Região Schmitt

CRAS Schmitt atende a região e oferta: Serviço de Proteção e Atendimento

Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

(adolescentes de 15 a 17 anos e idosos), com possibilidade de ampliação de

atendidos de acordo com a necessidade. (SEMAS)

01. Schmitt Revitalização do Centro Comunitário
Engenheiro 

Schmitt - Distrito

A manutenção, ampliação, construção e revitalização de centros comunitários não

estão no escopo desta Secretaria, por não ser unidade da política de assistência

social. (SEMAS)

01. Schmitt
Mini parque ecológico junto a estação

ferroviária

Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Não é permitido à SME a construção de parques, porém a gestão administrativa e

pedagógica com foco educativo acontece nos dois parques ecológicos existentes.

(SME)

01. Schmitt
Mini parque ecológico próximo ao

loteamento Mazza

Maza - 

Residencial

Não é permitido à SME a construção de parques, porém a gestão administrativa e

pedagógica com foco educativo acontece nos dois parques ecológicos existentes.

(SME)

01. Schmitt Creche no centro do distrito
Engenheiro 

Schmitt - Distrito

As Unidades Escolares existentes no distrito atendem toda a demanda escolar -

EM Vera - EM Grácia unidade I e II. Estão passando por melhorias. (SME)

01. Schmitt Creche no Fraternidade
Fraternidade - Pq. 

Res. da

Em andamento Projeto para construção de 01 (uma) unidade escolar para

atendimeto de educação infantil - creche e pré-escola no bairro Fraternidade.

(SME)

01. Schmitt Escola no Fraternidade
Fraternidade - Pq. 

Res. da

Em andamento Projeto para construção de 01 (uma) unidade escolar para

atendimeto de educação infantil - creche e pré-escola no bairro Fraternidade.

(SME)

01. Schmitt Educação e mais conscientização pública Região Schmitt

Quanto à conscientização pública, existem programas e projetos em parceria com

outras Secretarias (Ex: Secretária da Saúde e dentro dos Planos de Trabalho das

unidades escolares). (SME)

01. Schmitt

Núcleo Santa Catarina foi apontado

como um equipamento muito bom,

precisa fazer mais

Santa Catarina - 

Estância

Parceria com o SENAR, já oferecem cursos de processamento artesanal de leite, de

jardinagem de higiene, saúde e alimentação, de alimentação saudável e também o

curso "Primeiros Passos" , através do Instituto CANOPUS (preparação para o

mercado de trabalho). (SME)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

01. Schmitt Escolas nos bairros mais afastados Região Schmitt

Não há previsão de construção de novas escolas nesta região no momento, porém

estudos são realizados constantemente para atendimento de toda a demanda

escolar. (SME)

01. Schmitt Infraestrutura Pazotti Pazzotti - Estância

Aguardando desfecho da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em face

do Município, Loteadores e possuidores de lotes. Não há associação de moradores

no local e os moradores não possuem interesse em proceder a regularização.

(SMHAB)

01. Schmitt Asfalto do trecho para Eden Leste
Eden Leste - 

Estância

Loteamento ilegal. A Associação de moradores já foi notificada sobre as Diretrizes

para regularização Fundiária. Há Ação Civil Pública contra o loteador para

regularização. (SMHAB)

01. Schmitt Pavimentação Estância Eden Leste
Eden Leste - 

Estância

Loteamento ilegal. A Associação de moradores já foi notificada sobre as Diretrizes

para regularização Fundiária. Há Ação Civil Pública contra o loteador para

regularização. (SMHAB)

01. Schmitt Iluminação - Vila Velha Cond. Vila Velha Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

01. Schmitt Regularização do Eden Leste
Eden Leste - 

Estância

Loteamento ilegal. A Associação de moradores já foi notificada sobre as Diretrizes

para regularização Fundiária. Há Ação Civil Pública contra o loteador para

regularização. (SMHAB)

01. Schmitt Regularização Pazotti 1 e 2 Pazzotti - Estância

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento. (SMHAB)

01. Schmitt
Regularização dos loteamentos

irregulares
Região Schmitt

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

01. Schmitt Redes de água e esgoto no Nova Veneza
Nova Veneza - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

01. Schmitt Regularização fundiária - Nova Veneza
Nova Veneza - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)
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01. Schmitt Regularizar Pazotti - Chácara Pazzotti - Chácara

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento. (SMHAB)

01. Schmitt Regularizar Pazotti - Estância Pazzotti - Estância

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento. (SMHAB)

01. Schmitt Regularizar Pazotti (Ferrovia) - Estância
Pazzotti (Ferrovia) 

- Estância

Loteamento ilegal. Em análise sobre a viabilidade de regularização fundiária.

(SMHAB)

01. Schmitt
Habitação Vila Ramos (Chác. Bela Vista

1º)

Chácara Bela Vista 

- 1ª Parte

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

01. Schmitt Regularização Pazotti Pazzotti - Chácara

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento. (SMHAB)

01. Schmitt Regularização Eden Leste
Eden Leste - 

Estância

Loteamento ilegal. A Associação de moradores já foi notificada sobre as Diretrizes

para regularização Fundiária. Há Ação Civil Pública contra o loteador para

regularização. (SMHAB)

01. Schmitt Necessita de emprego Região Schmitt

Balcão de empregos está atualizado acesso pelo site

www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos ou na sede do trabalho e do emprego e

poupa tempo desde janeiro de 2019 com uma média de 250 vagas dia. (SMTRA)

01. Schmitt

Adequar nomes de ruas, há lugar que na

placa existe nome e na Prefeitura

número - Est. Santa Luzia

Santa Luzia - 

Estância

Informamos que competência sobre placas toponímicas está sobre a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, tendo em vista a Lei nº

13.008 de 02 de Agosto de 2018 que altera dispositivo da Lei nº 11.415, de 18 de

dezembro de 2013 nos §§ 2º e 3º do art. 1º, a competência sobre placas

toponímicas ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito,

Transportes e Segurança. (SMAURB)
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01. Schmitt

Gado e Leucena invadindo APP e

lançamento de resíduos no córrego

existente no final da rua Alício José

Bernardo

Cortina 

D´Ampezzo - 

Chac. Rec. Res.

Acionar o serviço de recolha de animais junto a Secretaria de Trânsito. O controle

de Leucenas é um problema recorrente e deverão ser suprimidas, desde que

substituídas por espécies nativas. (SMAURB)

01. Schmitt
Ações e recuperação ambiental entre a

rua Antonio Jesus Bertoin e Rio Preto

Amoras II - 

Parque das

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

01. Schmitt
Ponto de apoio, área com acúmulo

próxima a Estância São Francisco

São Francisco - 

Estância
A parte operacional é executada pela Secretaria de Serviços Gerais. (SMAURB)

01. Schmitt Preservação das nascentes Região Schmitt

As Secretarias e o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de

nascentes e áreas de reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão

definidas estratégias e medidas para a preservação ou recuperação destas áreas.

Tratando-se de propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela

área. (SMAURB)

01. Schmitt

Plantar árvores em áreas públicas e

privadas com permissão para remove-la

quando for construir

Região Schmitt

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

01. Schmitt Programa de coleta seletiva do lixo Região Schmitt
Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

01. Schmitt
Incentivar o tratamento de lixo e

compostagem
Região Schmitt

Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

01. Schmitt Recuperação e proteção dos mananciais Região Schmitt

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)
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01. Schmitt Preservar os fundos de vale Região Schmitt

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

01. Schmitt
Proteção dos mananciais com cuidado

nas áreas nascentes
Região Schmitt

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

01. Schmitt Preservar áreas verdes Região Schmitt

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

01. Schmitt Lixo - Estância Veneza Veneza - Jardim
Resíduos domiciliares são coletados via coleta porta a porta ou contêineres onde

os caminhões de coleta não conseguem entrar. (SMAURB)

01. Schmitt Lixo - Cond. Vila Velha Cond. Vila Velha
Resíduos domiciliares são coletados via coleta porta a porta ou contêineres onde

os caminhões de coleta não conseguem entrar. (SMAURB)

01. Schmitt
Coleta de lixo na Fazenda Rio Preto

próxima a rotatória da rua Adelina Alves
Fazenda Rio Preto

Resíduos domiciliares são coletados via coleta porta a porta ou contêineres onde

os caminhões de coleta não conseguem entrar. Em Engenheiro Schmitt a coleta é

realizada as segundas, quartas e sextas feiras. (SMAURB)

01. Schmitt Verificar vazios com lixo Região Schmitt Secretaria de Serviços Gerais (SMAURB).

01. Schmitt Academia ao ar livre - Jd. Veneza Veneza - Jardim

Não temos previsão de Instalação e Academias a curto prazo para o local

solicitado, as academias mais próximas do Local estão localizadas no loteamento

Fraternidade próximo ao Supermercado. (SMEL)
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01. Schmitt
Criação de atividades referentes a lazer,

esporte e cultura
Região Schmitt

Esta Secretaria oferece atividades esportivas na Praça de Esportes e Cultura de

Schmitt, nas escolas municipais Olga Mallouk e Vera, além de aulas de natação e

hidroginástica na piscina municipal. (SMEL)

01. Schmitt Criar pistas de caminhada Região Schmitt
Na Praça de esportes e Cultura de Eng. Schmitt existe uma Pista de caminhada que

funciona das 08 às 22.  (SMEL)

01. Schmitt
Construção de praças e áreas de lazer no

bairro Santa Catarina e na região
Região Schmitt

Na região do Santa Catarina tem área de esporte e lazer localizada no Núcleo da

Esperança Santa Catarina que funcionam, inclusive aos finais de semana para a

população. Além disso temos no Distrito de Eng. Schmitt a nova praça de Esportes

e Cultura e o antigo Centro esportivo todos funcionam de segunda a domingo.

(SMEL)

01. Schmitt Manutenção das estradas de terra Região Schmitt
A execução do serviço para o referido local depende de outras Secretarias.

(SMSERV)

01. Schmitt Acessibilidade geral Região Schmitt Demanda pertencente à subprefeitura de Engº Schmitt. (SMSERV)

01. Schmitt
Infraestrutura do Santa Catarina -

passeio (calçada)

Santa Catarina - 

Estância
Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

01. Schmitt
Áreas públicas subaproveitadas (lixo e

mato)
Região Schmitt Demanda pertencente à subprefeitura de Engº Schmitt. (SMSERV)

01. Schmitt Limpeza das bacias de contenção Região Schmitt Demanda depende outra Secretaria. (SMSERV)

01. Schmitt
Eden Leste - terrenos mal cuidados /

sugerindo multas aos proprietários

Eden Leste - 

Estância
Demanda pertencente à subprefeitura de Engº Schmitt. (SMSERV)

01. Schmitt Limpeza macro bacias Região Schmitt Demanda depende outra Secretaria. (SMSERV)
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01. Schmitt Infraestrutura - Manacás 
Manacás - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do SeMAE depende da

elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de

obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Neste

caso, já foram concluídas e estão operando normalmente o sistema de esgoto.

Quanto ao Sistema de água, muito embora ainda falte a construção do

reservatório e poço por parte do loteador, o SeMAE interligou e opera alternativa,

mas satisfatóriamente, através do Sistema Amoras II. (SeMAE)

01. Schmitt Infraestrutura - Santa Catarina
Santa Catarina - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do SeMAE depende da

elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de

obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Neste

caso, já foram concluídas e estão operando normalmente o sistema de esgoto.

Quanto ao Sistema de água este ainda não foi assumido pelo SeMAE, sendo

operado pela Associação local, aguardando a conclusão das obras do reservatório

e poços do Sistema Manacás que será integrado atendendo também este

loteamento. (SeMAE)
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01. Schmitt
Água e esgoto, interligação nas redes

(Santa Catarina)

Santa Catarina - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do SeMAE depende da

elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de

obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Neste

caso, já foram concluídas e estão operando normalmente o sistema de esgoto.

Quanto ao Sistema de água este ainda não foi assumido pelo SeMAE, sendo

operado pela Associação local, aguardando a conclusão das obras do reservatório

e poços do Sistema Manacás que será integrado atendendo também este

loteamento. (SeMAE)

01. Schmitt
Melhorar serviços públicos: falta água

em alguns locais
Região Schmitt

Algumas áreas nesta região foram regularizadas fundiariamente com as

infraestruturas de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de

implantação que na sua grande maioria não atende aos padrões do SeMAE e nem

às exigências da legislação pertinente para área urbana. A assunção destes

sistemas por parte do SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da

execução de adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser

ajustadas entre o requerente e o SeMAE. (SeMAE)

01. Schmitt
Infraestrutura do Santa Catarina - água e

esgoto

Santa Catarina - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do SeMAE depende da

elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de

obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Neste

caso, já foram concluídas e estão operando normalmente o sistema de esgoto.

Quanto ao Sistema de água este ainda não foi assumido pelo SeMAE, sendo

operado pela Associação local, aguardando a conclusão das obras do reservatório

e poços do Sistema Manacás que será integrado atendendo também este

loteamento. (SeMAE)
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01. Schmitt
Primavera II com barracos sem

saneamento / sem água

Primavera II - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que na sua

grande maioria não atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da

legislação pertinente para área urbana. A assunção destes sistemas por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

01. Schmitt

Infraestrutura para abastecimento de

água e tratamento de esgoto no bairro

Santa Catarina

Santa Catarina - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do SeMAE depende da

elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de

obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Neste

caso, já foram concluídas e estão operando normalmente o sistema de esgoto.

Quanto ao Sistema de água este ainda não foi assumido pelo SeMAE, sendo

operado pela Associação local, aguardando a conclusão das obras do reservatório

e poços do Sistema Manacás que será integrado atendendo também este

loteamento. (SeMAE)

01. Schmitt
Ciclovia (trânsito e apoio ao turismo) -

cicloturismo
Região Schmitt

A modalide SPEED requer estudo em função das características das ruas do

Distrito. A modalidade MONTAIN BIKE ou CROSS COUNTRY deve aproveitar o

Distrito e o entorno. Aço em trechos como o do Caminho do Padre Mariano, por

exemplo. (SEMDEC)

01. Schmitt
Manutenção do circuito de bike e

cavalgada
Região Schmitt

Desenvolvimento de ação integrada "cavalgada" + "roteiros de bike" em analise

para desenvolvimento, trabalho este sendo realizado pela SEMDEC e COMTUR.

(SEMDEC)

01. Schmitt Utilizar trem para vir para Rio Preto Região Schmitt
Para fins de transporte não há permissão. Para fins de turismo, lazer e

entretenimento é necessário apenas fazer inscrição. (SEMDEC)
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01. Schmitt Turismo local Região Schmitt

O Projeto Turistico Cultural TREM CAIPIRA, que visa desenvolver o Turismo na

localidade ja esta em execução, alem das Viagens de Trem, apresentações

culturais, orientação de empreendedorismo, visando fomentar a abertura de

novos negocios, principalmente na area gastronomica, extremamente carente no

Distrito. A orientação se dá para incentivo/desenvolvimento de novos produtos

turisticos (SEMDEC)

01. Schmitt

Moradores do distrito não conseguem

participar do Trem Caipira

(subaproveitado)

Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Para participar é necessário fazer inscrição, vamos intensificar a divulgação. As

peças de teatro relizadas na Praça de Santa Apolonia nos dias de Viagem do TREM

CAIPIRA, tem sido divulgadas junto à comunidade para que todos participem.

(SEMDEC)

01. Schmitt
Caminho do Padre Mariano incentivo

Turismo
Região Schmitt

O evento é realizado pelo Colégio S. José (Agostinianos) e tem apoio da SEMDEC.

Estamos trabalhando para que este evento cresça e tenha maior participação do

publico. Em 2018 foi criada a camiseta oficial do evento. Este ano estamos

articulando a parceira de empresas que queiram realizar Apoio Cultural.  (SEMDEC)

01. Schmitt
Distrito como polo turístico

gastronômico, religioso e cultural

Engenheiro 

Schmitt - Distrito

É necessário incentivar empreendedores locais para que haja investimento no

setor de gastronomia, principalmente com a criação de espaços gastromicos que

possam desenvolver Gastronomia Típica local. A SEMDEC tem incentivado esse

trabalho. (SEMDEC)

01. Schmitt
Desenvolver programas e projetos

turísticos
Região Schmitt

O Projeto Turístico Cultural TREM CAIPIRA visa desenvolver o Turismo na

localidade, além das Viagens de Trem. A Ocupação da Estação Ferroviária e ações

de incentivo para o desenvolvimento de novos produtos turísticos locais:

artesanato, teatro, comida típica, desfiles de comitivas, etc (SEMDEC)

01. Schmitt
Ter espaço para cavalgada em Eng

Schmitt (estrada SJR 365) para Cedral
Região Schmitt

Espaço já disponivel. Trata-se do mesmo espaço utilizado para a realização em

novembro do Caminho do Padre Mariano. A SEMDEC em parceria com o COMTUR

estao trabalhando para implantação de Projeto para cavalgadas com as comitivas.

(SEMDEC)

01. Schmitt
Schmitt como polo turístico

cultural/lazer

Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Desenvolver ações de fomento para maior participação da população e

empreendedores locais. Projeto Turistico Cultural Trem Caipira em execução vem

sendo melhorado para alavancagem do Turismo no Distrito. (SEMDEC)
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01. Schmitt Schmitt é turístico, ninguém dá atenção
Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Açoes de Fomento estao em estudo em conjunto com o COMTUR E COMDEPHAT,

afim de catalogar os imoveis historicos e turisticos do Distrito. O Projeto Turistico

Cultural TREM Caipira resgasta essa vocação turistica do Distrito. (SEMDEC)

01. Schmitt
Turismo local de interesse ecológico

regional áreas verdes
Região Schmitt

Incentivo da participaçao das Comitivas e Grupos de ciclismo e caminhadas estao

sendo desenvolvidas por varios cidadaos de forma voluntaria. A SEMDEC e o

COMTUR estao traçando estrategias para organizar esses grupos. (SEMDEC)

01. Schmitt

Criar área central turística com acesso

apenas de pedestres (acesso veículos

somente para moradores)

Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Desenvolver ações de fomento para maior participação da população e

empreendedores locais, através de reuniões junto à comunidade para

conscientização e posteior desenvolvimento de um Plano de Ação. Sugestões

como esta merecem maior esclerecimento da proposta. (SEMDEC)

01. Schmitt Bancos
Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Trata-se de ação da iniciativa privada. Enviado oficio aos orgaos competentes para

analise e viabiliade para implantaçao de agencia bancaria no Distrito.  (SEMDEC)

01. Schmitt Turismo - artesanato Região Schmitt
Intensificar trabalho junto aos artesãos de São José do Rio Preto e do Distrito de

Schmitt. (SEMDEC)

01. Schmitt Estimular turismo Região Schmitt

Desenvolver ações de fomento para maior participação da população e

empreendedores locais. Elaborar projetos com o envolvimento e

comprometimento da comunidade para apresentação para a Secretaria de Estado

do Turismo e Ministério do Turismo. (SEMDEC)

01. Schmitt

Caminho do Padre Mariano - fazer

trabalho para incluir a rota do turismo

religioso do Brasil

Região Schmitt

O evento é realizado pelo Colégio S. José (Agostinianos) e tem apoio da SEMDEC.

Estamos trabalhando para que este evento cresça e tenha maior participação do

publico. Em 2018 foi criada a camiseta oficial do evento. Este ano estamos

articulando a parceira de empresas que queiram realizar Apoio Cultural. O objetivo

é que o caminho seja feito ao longo do ano pela população e por turistas e não

apenas no mês de novembro. (SEMDEC)

01. Schmitt
Resolver a questão da invasão de gado

em área pública no Jardim Veneza
Veneza - Jardim

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)
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01. Schmitt UBS 24 horas
Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Na região Schimitt já exite um Pronto Socorro 24 horas na Vila Toninho. Cabe

destacar que nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do

Minsterio da Saúde no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo

habilitado 03 UPA (Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do

recurso para seu funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS

(Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados

100% com recursos municipais. (SMSAÚDE)

01. Schmitt UBS no fraternidade
Fraternidade - Pq. 

Res. da

O Parque Residencial Fraternidade já foi contemplado com recurso de

contraapartida social e receberá entre 2019 - 2020 uma Unidade Basica de Saúde

para o atendimento da população local.  (SMSAÚDE)

01. Schmitt
Ampliação do horário de atendimento

da UPA

Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Na região Schimitt já exite um Pronto Socorro 24 horas na Vila Toninho. Se a

demanda foi em relação a UBS (Unidade Basica de Saúde) do Distrito de Schmitt,

atualmente ela atua até as 17h00.  (SMSAÚDE)

01. Schmitt Construção de uma UPA Região Schmitt

Na região Schimitt já exite um Pronto Socorro 24 horas na Vila Toninho. Cabe

destacar que nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do

Minsterio da Saúde no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo

habilitado 03 UPA (Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do

recurso para seu funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS

(Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados

100% com recursos municipais. (SMSAÚDE)

01. Schmitt Acolhimento aos usuários do CAPS Região Schmitt

Quanto ao CAPS AD3 que esta localizado no Distrito de Schmitt, esclarecemos que

este é um serviço 24 horas para o atedimento de demandas relacionadas ao uso

de alcool e outras drogas, bem como o trabalho ambulatorial para o tratamento

integral aos pacientes; assim, o acolhimento é realizado como parte da estrategia

do atendimento da equipe. (SMSAÚDE)
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01. Schmitt Necesidade de UPA 24 horas Região Schmitt

Na região Schimitt já exite um Pronto Socorro 24 horas na Vila Toninho. Cabe

destacar que nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do

Minsterio da Saúde no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo

habilitado 03 UPA (Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do

recurso para seu funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS

(Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados

100% com recursos municipais. (SMSAÚDE)

01. Schmitt

Profissionais capacitados para atender

crianças de 06 a 10 anos com dislexia e

TDAH, psicopedagogos, fono, psico e

neuropediatra

Região Schmitt

Para demandas de crianças com dislexia e TDAH, nossa rede de serviços conta com

o trabalho dos profissionais do NASF, em como a rede de atendimento

especializado, vinculado no CME (Centro Medico de Especialidade - neuropediatra)

e no CER (Centro de Especialidade de Reabilitação - fono e psico). Como relação ao

trabalho de psicopedagogos esse é um profisional vinculado a Secretaria de

Educação, que disponibiliza o serviço do GATO DE BOTAS. (SMSAÚDE)

01. Schmitt UPA e UBS 24 horas
Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Na região Schimitt já exite um Pronto Socorro 24 horas na Vila Toninho. Cabe

destacar que nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do

Minsterio da Saúde no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo

habilitado 03 UPA (Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do

recurso para seu funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS

(Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados

100% com recursos municipais. 

Com relação a UBS (Unidade Basica de Saúde) do Distrito de Schmitt, atualmente

ela atua até as 17h00 e por se tratar de atendimento ambulatorial não há diretriz

para seu funcionamento 24h. (SMSAÚDE)

01. Schmitt UBS - necessidade no Fraternidade
Fraternidade - Pq. 

Res. da

O Parque Residencial Fraternidade já foi contemplado com recurso de

contraapartida social e receberá entre 2019 - 2020 uma Unidade Basica de Saúde

para o atendimento da população local.  (SMSAÚDE)
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01. Schmitt
UBS 24 horas - a que tem no loteamento

Mazza não funciona 24 horas

Maza - 

Residencial

Na região Schimitt já exite um Pronto Socorro 24 horas na Vila Toninho. Cabe

destacar que nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do

Minsterio da Saúde no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo

habilitado 03 UPA (Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do

recurso para seu funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS

(Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados

100% com recursos municipais.  (SMSAÚDE)

01. Schmitt Segurança posto policial Região Schmitt Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

01. Schmitt
Falta de Segurança na Vila Ramos (Chác.

Bela Vista /parte 1)

Chácara Bela Vista 

- 1ª Parte
Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

01. Schmitt Mais Segurança Região Schmitt Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

01. Schmitt
Proteção do patrimônio provido pelo

Estado com posto de polícia
Região Schmitt  (SMTTS)

01. Schmitt
Posto policial onde está os loteamentos

irregulares
Região Schmitt Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

01. Schmitt Segurança no Santa Catarina
Santa Catarina - 

Estância
Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

01. Schmitt Posto policial Região Schmitt Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

01. Schmitt Ônibus do Fraternidade para distrito Região Schmitt

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões do Vida

Nova Fraternidade e o Distrito de Engenheiro Schmidt que justificasse a inclusão

de um itinerário para atendimento exclusivo. Em contrapartida, mesmo que as

viagens realizadas pelas linhas de nosso sistema de transporte coletivo urbano

municipal não atendam de maneira direta aos interesses de viagens de alguns

usuários, é importante salientar que esses possuem a opção da Integração

Temporal GRATUITA.  (SMTTS)
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01. Schmitt Transporte coletivo - Jd. Veneza Veneza - Jardim

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões do

Jardim Veneza e o Distrito de Engenheiro Schmidt que justificasse a inclusão de um

itinerário para atendimento exclusivo. Em contrapartida, mesmo que as viagens

realizadas pelas linhas de nosso sistema de transporte coletivo urbano municipal

não atendam de maneira direta aos interesses de viagens de alguns usuários, é

importante salientar que esses possuem a opção da Integração Temporal

GRATUITA.  (SMTTS)

01. Schmitt Abrigo para parada ônibus - Jd. Veneza Veneza - Jardim

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento nos pontos de embarque/desembarque assim

que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera. (SMTTS)

01. Schmitt
Linha não atende demanda Jd. Veneza /

distrito / escola / UBS
Região Schmitt

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões do

Jardim Veneza e o Distrito de Engenheiro Schmidt que justificasse a inclusão de um

itinerário para atendimento exclusivo. Em contrapartida, mesmo que as viagens

realizadas pelas linhas de nosso sistema de transporte coletivo urbano municipal

não atendam de maneira direta aos interesses de viagens de alguns usuários, é

importante salientar que esses possuem a opção da Integração Temporal

GRATUITA.  (SMTTS)
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01. Schmitt
Melhorar serviços públicos: transporte

público, transporte infantil
Região Schmitt

A prestação de serviço de transporte público de passageiros de São José do Rio

Preto busca, da melhor maneira possível, atender a todas as demandas,

equilibrando-as a fim de todos os usuários do município possuam níveis

adequados de serviço. As linhas que atendem a Região de Schmitt possuem sua

oferta compativel com a demanda, bem como os itinerários praticados abragem

em sua totalidade a cobertura espacial da Região em questão.    (SMTTS)

01. Schmitt Ônibus circulando na região toda Região Schmitt

A prestação de serviço de transporte público de passageiros de São José do Rio

Preto busca, da melhor maneira possível, atender a todas as demandas,

equilibrando-as a fim de todos os usuários do município possuam níveis

adequados de serviço. As linhas que atendem a Região de Schmitt possuem sua

oferta compativel com a demanda, bem como os itinerários praticados abragem

em sua totalidade a cobertura espacial da Região em questão.    (SMTTS)

01. Schmitt Ônibus do distrito para cidade Região Schmitt Solicitação atualmente atendida pelas linhas 410A e 410B (SMTTS)

01. Schmitt
Abrigo para ônibus na vicinal João Parise

(ponto de ônibus)
Região Schmitt

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)

01. Schmitt
Ônibus do bairro Santa Regina para

Schmitt não chega na UBS

Santa Regina - 

Res.

Solicitação prejudicada pela mão da via que dá acesso do Bairro Santa Regina ao

Distrito de Engenheiro Schmitt (SMTTS)
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01. Schmitt

Rota do ônibus na região do

Fraternidade - Cortina d´Ampezzo não

chega distrito Schmitt

Fraternidade - Pq. 

Res. da

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões do Vida

Nova Fraternidade e o Distrito de Engenheiro Schmidt que justificasse a inclusão

de um itinerário para atendimento exclusivo. Em contrapartida, mesmo que as

viagens realizadas pelas linhas de nosso sistema de transporte coletivo urbano

municipal não atendam de maneira direta aos interesses de viagens de alguns

usuários, é importante salientar que esses possuem a opção da Integração

Temporal GRATUITA.  (SMTTS)

01. Schmitt
Ônibus do distrito para cidade através

da João Parise

Engenheiro 

Schmitt - Distrito

Solicitação prejudicada, tendo em vista que atualmente os itinerarios praticados

pelas linhas 410A e 410B abragem em sua totalidade a cobertura espacial do

Distrito em questão.    (SMTTS)

01. Schmitt
Caminho do Padre Mariano - fazer

sinalização
Região Schmitt Local encontra-se sinalizado, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

01. Schmitt
Sinalização para melhorar o fluxo de

trânsito

Engenheiro 

Schmitt - Distrito
Local encontra-se sinalizado, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

01. Schmitt
Regularização Santa Catarina

(principalmente numeração)

Santa Catarina - 

Estância

Local encontra-se sinalizado, mudança de mão de direção foram realizadas, e mais

melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

02. Talhado
Instalação de cemitério e local para

velório
Talhado - Distrito

Estudos de viabilidade serão realizados no momento da instalação de um novo

cemitério no Município. Atualmente, as sepulturas e as salas de velório disponíveis

no município atendem a demanda existente. (SMADM)

02. Talhado Ampliação do cemitério Talhado - Distrito

Estaremos elaborando projeto para ampliação da área dos cemitérios municipais,

de acordo com a necessidade de atendimento à demanda de sepultamentos.

(SMADM)

02. Talhado Velório em Talhado Talhado - Distrito

Estamos implantando melhorias e modernização nos velórios dos cemitérios

municipais de acordo com as prioridades e com os recursos orçamentários e

financeiros disponíveis. Atualmente, os velórios do município atendem a demanda

existente.(SMADM)
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02. Talhado Implantação de horta comunitária Região Talhado

A implantação de hortas comunitárias requer preliminarmente a revisão de

legislação específica para tratar das responsabilidades do poder público e

associação/entidade proponente. Tal ação já está sendo executada.(SMAGR)

02. Talhado Instalar feira livre Região Talhado

A região de Talhado já foi atendida por uma Feira Livre instiuída pelo Decreto nº

16.846/2013. A mesma não prosperou por falta de interesse dos moradores e foi

desativada. Como consequência, não há interesse dos feirantes para instalação de

Feira Livre na área.(SMAGR)

02. Talhado
Necessidade de profissionais na unidade

do CRAS
Região Talhado

Previsão de ampliação de um profissional no primeiro semestre de 2019 no CRAS

Lealdade e Amizade. (SEMAS)

02. Talhado Projetos sociais Região Talhado

Implantação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a faixa

etária de 0 a 6 anos no CRAS Lealdade e Amizade (início em 10/01/2019) e cessão

de uso de espaço para funcionamento do projeto "Vem ser o futuro" para crianças

e adolescentes por meio de parceria com CMDCA e OSC AMAI. (SEMAS)

02. Talhado Construção de programas assistênciais Região Talhado

A Secretaria de Assistência Social oferta por meio do CRAS Lealdade e Amizade o

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de

convivência e fortalecimento de vínculos (0 a 6 anos, 15 a 17 anos e Idosos);

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e

Idosas, além da cessão de uso de espaço e equipamentos para o funcionamento

do projeto "Vem ser o futuro" para crianças e adolescentes por meio de parceria

com CMDCA e OSC AMAI; também são realizados estudos periódicos para

identificação da necessidade de ampliação do atendimento.(SEMAS)

02. Talhado
Parque Ecológico, projeto educacional

sobre educação ambiental
Região Talhado

As ações de Ed. Ambiental são desenvolvidas no contexto escolar de maneira

transdisciplinar de acordo com a Resolução 06 /2019 Plano Escolar e a Lei de

Educação Ambiental 10181/2008. (SME)

02. Talhado Vagas do 5º ao 9º ano são insuficientes
Lealdade - Lot. 

Res. da

A EM Joana Casagrande Vinha atende a faixa etária de creche, pré-escola e ensino

fundamental do 1º ao 5º ano. No ensino fundamentaL atendemos plenamente

toda demanda do distrito. Já o ensino fundamental de 6º ao 9º ano está sob

responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino. (SME)
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02. Talhado Mais áreas de Educação Região Talhado
Desenvolvido nesta região projeto de contraturno ( Assossiação Paraíso -Unidade

de Talhado). (SME)

02. Talhado
Precisa de creche, escola, núcleo na

Estância São Manoel

São Manoel - 

Estância

Estudos estão sendo realizados para construções de creches e de escola de

educação infantil. (SME)

02. Talhado

Projeto social para as crianças

ampliando atendimento para o ensino

médio (escola)

Região Talhado

Desenvolvido nesta região projeto de contraturno ( Assossiação Paraíso -Unidade

de Talhado), com foco educacional. O ensino médio é de responsabilidade do

governo do Estado de São Paulo. (SME)

02. Talhado
Necessidade de escola do 6º ao 3

colegial (Lealdade)

Lealdade - Lot. 

Res. da

Demanda sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino, do governo do

Estado de São Paulo. (SME)

02. Talhado Necessidade de escola infantil e creches Região Talhado

A EM Joana Casagrande Vinha, atende a faixa etária de zero a três (0 a 3) anos -

creche, em período integral e a faixa etária de quatro e cinco (4 e 5) anos, pré-

escola em período parcial. Há previsão de reforma do prédio. Cabe ao

departamento de infraestrutura informar se haverá ampliação do número de

salas. (SME)

02. Talhado
Necessidade de escolas de nível médio e

fundamental
Região Talhado

Sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino, do governo do Estado de

São Paulo. (SME)

02. Talhado
Necessidade de fazer a cobertura da

quadra da escola

Lealdade - Lot. 

Res. da

A escola municipal já tem quadra coberta. Escolas estaduais são de

responsabilidade do Governo de São Paulo. (SME)

02. Talhado
Necessidade de implantar um núcleo em

Talhado
Talhado - Distrito

As escolas existentes atendem a demanda escolar e há oferecimento de projetos

de contraturno (Assossiação Paraiso - Unidade de Talhado). (SME)

02. Talhado
Projetos para as crianças permanecerem

na escola após o horário das aulas
Região Talhado

A SME possui parceria com o Projeto Paraíso Mundo Novo- Talhado/Termo de

Colaboração 06/2018 - Endereço: Rua da Liberdade - S/N - Talhado. (SME)

02. Talhado
Instalar escolas infantil, fundamental e

médio
Região Talhado

As Unidades Escolares existentes atendem toda a demanda escolar e estão

passando por melhorias na estrutura física. As escolas de ensino médio são de

responsabilidade da Diretoria de Ensino do Governo de São Paulo. (SME)

02. Talhado Aprimorar educação, cultura e valores Região Talhado
São trabalhados temas integradores nos componentes curriculares, e o ensino

religioso é desenvolvido : "Educação em Valores". (SME)

02. Talhado Projetos de Educação Região Talhado
Os projetos são desenvolvidos de acordo com o plano escolar ou de ensino de

cada escola. (SME)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

02. Talhado Escola ensino médio
Lealdade - Lot. 

Res. da
Sob responsabilidade da  Diretoria de Ensino da rede estadual. (SME)

02. Talhado Escola fundamental II Região Talhado Sob responsabilidade da Diretoria de Ensino, da rede estadual. (SME)

02. Talhado
Integração com projeto social das

escolas municipais
Região Talhado

Parcerias e integração com outras Secretarias municipais para auxilio em projeto

sociais e encaminhamento de situações pertinentes. (SME)

02. Talhado Mais vagas no infantil
Lealdade - Lot. 

Res. da

A demanda da pré escola está plenamente atendida (100%). Em creches novas

unidades estão sendo planejadas para construções ou alugueis de prédios. (SME)

02. Talhado Quadra coberta na escola municipal
Lealdade - Lot. 

Res. da

* Não há especificação da escola? Em todas as unidades escolares em que não há

cobertura de quadras, levantamentos e estudos estão sendo realizados para

viabilizar tal benfeitoria. (SME)

02. Talhado Segurança escolar
Lealdade - Lot. 

Res. da

Já foram contratados os Anjos da Escola, como também melhorias do Sistema de

Alarme. (SME)

02. Talhado Equipamentos públicos - ponto positivo Região Talhado
Busca contínua da reaviação de melhorias de todos os equipamentos em especial

a reforma da escola municipal. (SME)

02. Talhado Falta escola fundamental-2 e colegial
Lealdade - Lot. 

Res. da
Sob responsabilidade da Diretoria  de Ensino, do governo de São Paulo. (SME)

02. Talhado
Escola adaptada para crianças com

deficiências
Talhado - Distrito Execução de projeto para a reforma geral da escola. (SME)

02. Talhado

Espaço adequado e ampliado para

projetos de contraturno escolar e com

vagas suficientes

Talhado - Distrito

Em 2018, as vagas foram ampliadas de 60 para 100 conforme a capacidade do

único espaço disponível para a realização do projeto naquele território. Conforme

relatório do gestor, de fevereiro de 2019, há 9 alunos na lista de espera. (SME)

02. Talhado Instalação de creches Talhado - Distrito

A demanda da pré escola está plenamente atendida (100%). Para aumentar as

vagas em creches novas unidades estão sendo planejadas para construções ou

alugueis de prédios. (SME)

02. Talhado
Reforma na escola e adaptação para o

infantil
Talhado - Distrito Execução de projeto para a reforma geral da escola. (SME)

02. Talhado Escola com contraturno
Lealdade - Lot. 

Res. da

Não há escola de contraturno no referido distrito, porém estudos são realizados

constantemente para ampliar onde não existem. (SME)

02. Talhado Escola de ensino médio
Lealdade - Lot. 

Res. da

Sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino, do governo do Estado de

São Paulo. (SME)
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02. Talhado Faltam vagas no ensino fundamental Região Talhado

Na rede municipal de ensino toda a demanda do ensino fundamental I (1º ao 5º

anos) é atendida. O Municipio atende apenas em quatro unidades o fundamental II 

(6º ao 9º anos), as demais a são responsabilidade da rede estadual de ensino.

(SME)

02. Talhado Cobertura da quadra da escola
Lealdade - Lot. 

Res. da

Não especificação de qual Unidade Escolar. Estudos estão sendo realizados para

que nas Unidades onde não tem cobertura, sejam viabilizados tais benfeitorias.

(SME)

02. Talhado
Construção de escola para atendimento

do 8º ao 9º ano e colegial (2º grau)
Região Talhado

Sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino, do governo do Estado de

São Paulo. (SME)

02. Talhado Inclusão de aulas de música
Lealdade - Lot. 

Res. da

Este ano nas formações dos docentes que atendem a educação infantil terá

formação musical para trabalhar com todas as crianças. (SME)

02. Talhado

Separar a entrada de alunos da escola

por faixa etária e entrada diferente para

funcionários

Lealdade - Lot. 

Res. da
Tal solicitação já foi realizada. (SME)

02. Talhado
Via de acesso principal sem iluminação

pública (Estância São Manoel)

São Manoel - 

Estância

Classificado pela COPEUR como de interesse Específico; Aguardando associação de

Moradores reapresentar o LEPAC com as correções necessárias.  (SMHAB)

02. Talhado
Regularização dos bairros nas

proximidades

do Pica Pau 

Amarelo - Cond. 

Est.

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. Pendencia referente a

autorização de acesso junto ao DNIT. (SMHAB)

02. Talhado
Necessidade de água e asfalto em

Talhado (São Luiz II)

São Luiz II 

(Talhados) - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

02. Talhado
Regularização do loteamento - área

abandonada (Auferville 5)

Auferville V - 

Residencial

Há decisão judicial para que o loteador promova a regularização do loteamento.

(SMHAB)

02. Talhado Regularização fundiária Região Talhado

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)
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02. Talhado Regularização urbanística Região Talhado

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

02. Talhado Regularização fundiária Região Talhado

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

02. Talhado

Necessidade de continuidade de ensino

com cursos técnicos que possuam

convênios com empresas e que

proporcionem estágios e empregos

Região Talhado
Executado no Bairro Amizade /Lealdade o curso de manicure nos meses de

novembro a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. (SMTRA)

02. Talhado Emprego para idosos Região Talhado

Depende de disponibilidade das empresas através do Balcão de empregos que

está atualizado acesso pelo site www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos ou na

sede do trabalho e do emprego e poupa tempo. (SMTRA)

02. Talhado Cooperativa das costureiras Região Talhado
Já está sendo elaborado o plano de trabalhgo com previsão em 4 meses para o

início das ativiades. (SMTRA)

02. Talhado Geração de empregos Região Talhado

Depende de disponibilidade das empresas através do Balcão de empregos que

está atualizado acesso pelo site www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos ou na

sede do trabalho e do emprego e poupa tempo. (SMTRA)

02. Talhado Falta nome nas ruas Região Talhado

Informamos que competência sobre placas toponímicas está sobre a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, tendo em vista a Lei nº

13.008 de 02 de Agosto de 2018 que altera dispositivo da Lei nº 11.415, de 18 de

dezembro de 2013 nos §§ 2º e 3º do art. 1º, a competência sobre placas

toponímicas ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito,

Transportes e Segurança. (SMAURB)
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02. Talhado
O rio da Estância Pingo D'água 1 e 2

quase sumiu
Região Talhado

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

02. Talhado
Residencial Alta Vista córrego da

Fazenda Velha não preservado
Alta Vista - Res.

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

02. Talhado
Proteção das área verdes, nascentes e

córregos
Região Talhado

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

02. Talhado

Residencial Amizade faltam árvores em

toda a região e a conscientização da

população para não arrancar as

mesmas. As vezes a própria Prefeitura

ao roçar arranca as árvores

Amizade - Lot. 

Res. da

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste.  (SMAURB)

02. Talhado Arborização para loteamentos chácaras Região Talhado

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)
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02. Talhado Fazer reflorestamento Região Talhado

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

02. Talhado Ponto de apoio Região Talhado
Existe um projeto piloto em funcionamento – orientação junto a sub prefeitura de

Talhado. (SMAURB)

02. Talhado Bairro sustentável Região Talhado

O GGI (Grupo Gestor Intersetorial) que estará presentes no 10 territórios do

município, e levantará as necessidades e as ações existentes nos bairros, visando a

formulação de políticas públicas para uma cidade sustentável.  (SMAURB)

02. Talhado
Criação de ponto de apoio entre o Res.

Alta Vista e loteamento Lealdade
Alta Vista - Res.

Encontra-se em construção um Ponto de Apoio ao lado do CRAS do bairro

Lealdade / Amizade para atender toda a região. (SMAURB)

02. Talhado Instalar coleta seletiva de lixo Região Talhado
Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

02. Talhado
criar pontos de apoio no

Lealdade/Amizade

Lealdade - Lot. 

Res. da

Encontra-se em construção um Ponto de Apoio ao lado do CRAS do bairro

Lealdade / Amizade para atender toda a região. (SMAURB)

02. Talhado Retirar ponto de apoio perto da escola
Lealdade - Lot. 

Res. da

Não temos informação da existência deste Ponto de Apoio – solicitar maiores

informações a sub Prefeitura de Talhado. (SMAURB)

02. Talhado Controlar a APP do Pica Pau Amarelo

do Pica Pau 

Amarelo - Cond. 

Est.

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

02. Talhado Preservar nascentes Região Talhado

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

02. Talhado Despoluir o bairro Região Talhado  (SMAURB)
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02. Talhado Arborização Região Talhado

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

02. Talhado Melhor arborização do bairro e região Região Talhado

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

02. Talhado
Ponto de apoio do bairro L/A - área

institucional

Lealdade - Lot. 

Res. da

Encontra-se em construção um Ponto de Apoio ao lado do CRAS do bairro

Lealdade / Amizade para atender toda a região. (SMAURB)

02. Talhado Regularizar ponto de apoio Região Talhado
Existe um projeto piloto em funcionamento – orientação junto a sub prefeitura de

Talhado. (SMAURB)

02. Talhado Arborização das vias públicas Região Talhado

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

02. Talhado Falta arborização Região Talhado

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

02. Talhado Precisa fazer pontos de apoio Região Talhado
Existe um projeto piloto em funcionamento – orientação junto a sub prefeitura de

Talhado. (SMAURB)
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02. Talhado

Projeto de conscientização quanto ao

descarte de lixo e cuidados com a

vegetação

Região Talhado

No que se refere aos Resíduos, programas de Educação Ambiental neste sentido

serão desenvolvidos abrangendo inicialmente escolas municipais. Ações de

Educação Ambiental referente ao tema solicitado na Região de Talhados, serão

desenvolvidos através do GGI-Grupo Gestor Intersetorial. (SMAURB)

02. Talhado
Há coleta de lixo, porém foi reivindicada

a coleta seletiva de lixo (reciclável)
Região Talhado

Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

02. Talhado
2000 m2 que pode ser utilizado para

lazer e esporte - Estância São Manoel

São Manoel - 

Estância

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado estamos inaugurando um

novo centro esportivo para a população e no próprio subdistrito temos um campo,

tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado

Há um espaço de 10 x 10 que pode ser

colocado uma academia ao ar livre no

bairro Santa Rita

Santa Rita - 

Chácaras

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. No distrito de Talhados temos uma Academia na Praça

Central do Distrito. (SMEL)

02. Talhado

Solicitam a construção de ciclovia e pista

de caminhada na vicinal Alcides Augusto

D'Ávila

Região Talhado

A Prefeitura está estudando a viabilidade de construção de ciclovias na cidade.

Porém, não temos a informação de quais os locais que serão contemplados.

(SMEL)

02. Talhado
Área verde com academia ao ar livre,

ciclovia e pista de caminhada
Região Talhado

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado estamos inaugurando um

novo centro esportivo para a população e no próprio subdistrito temos um campo,

tudo aberto à população. Quanto a ciclovia a Prefeitura está estudando a

viabilidade de construção de ciclovias na cidade. Porém, não temos a informação

de quais os locais que serão contemplados.  (SMEL)

02. Talhado Mais áreas de  lazer Região Talhado

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)
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02. Talhado
Necessidade de academia ao ar livre

(Amizade)

Amizade - Lot. 

Res. da

Não temos previsão de instalação de ATI a curto prazo, pois estas instalações são

realizadas pela Secretaria de Estado. A ATI mais próxima esta localizada no

loteamento SETVallei (SMEL)

02. Talhado Necessidade de complexo de lazer Região Talhado

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado Necessidade de praça (Lealdade)
Lealdade - Lot. 

Res. da

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado Necessidade de praças e lazer
Lealdade - Lot. 

Res. da

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado Instalação de áreas de lazer Região Talhado

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado Instalar academias ao ar livre Região Talhado

Não temos previsão de instalação de ATI a curto prazo, pois estas instalações são

realizadas pela Secretaria de Estado. A ATI mais próxima esta localizada na Praça

Central do Distrito de Talhados. (SMEL)

02. Talhado
Definir controle de uso de

infraestruturas de esporte
Região Talhado

O controle de utilização do campo localizado no subdistrito de Schmitt é regido

pelo subprefeito e seu gabinete. Quanto ao novo Centro Esportivo a ser

inaugurado no Bairro Lealdade e Amizade o controle será feito por funcionário da

sec de Esportes que trabalha no local. (SMEL)
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02. Talhado Projetos de esportes Região Talhado

Com a inauguração do novo Centro Esportivo no bairro lealdade e Amizade várias

atividades esportivas serão oferecidas gratuitamente a toda população. Hoje já

existem atividades oferecidas no CRAS daquele bairro. E no Campo do Distrito de

Talhado será colocado em prática um projeto de futebol para as crianças da

região. (SMEL)

02. Talhado
Campo de futebol com centro esportivo

(apontado no mapa)

Lealdade - Lot. 

Res. da

No bairro está sendo inaugurado um centro esportivo e há previsão de construção

de um mini campo de futebol ao lado, sem previsão para início e término da obra,

pois está na sec de Planejamento a realização desta obra. (SMEL)

02. Talhado Praça com academia no Lealdade
Lealdade - Lot. 

Res. da

Não temos previsão de instalação de ATI a curto prazo, pois estas instalações são

realizadas pela Secretaria de Estado. A ATI mais próxima esta localizada no

loteamento SETVallei. (SMEL)

02. Talhado Área verde 
Lealdade - Lot. 

Res. da
Não cuidamos de área verde. (SMEL)

02. Talhado

Construção equipamentos em áreas

públicas (praças) (academia ao ar livre

para idosos)

Região Talhado

Não temos previsão de instalação de ATI a curto prazo, pois estas instalações são

realizadas pela Secretaria de Estado. A ATI mais próxima esta localizada na Praça

Central do Distrito de Talhados. (SMEL)

02. Talhado
Praça para atendimento a todos com

equipamentos de esporte
Região Talhado

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado Academia ao ar livre Talhado - Distrito

Não temos previsão de instalação de ATI a curto prazo, pois estas instalações são

realizadas pela Secretaria de Estado. A ATI mais próxima esta localizada na Praça

Central do Distrito de Talhados. (SMEL)

02. Talhado Academia de ginástica e dança Talhado - Distrito

Com a inauguração do novo Centro Esportivo no bairro lealdade e Amizade várias

atividades esportivas serão oferecidas gratuitamente a toda população. Hoje já

existem atividades oferecidas no CRAS daquele bairro, inclusive de ginástica e

dança. (SMEL)
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02. Talhado Construir áreas de lazer Região Talhado

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado Instalar pista de caminhada e ciclovias Região Talhado

A Prefeitura está estudando a viabilidade de construção de ciclovias na cidade.

Porém, não temos a informação de quais os locais que serão contemplados. A

curto prazo não temos previsão de construção de Pista de Caminhada, esta deve

ser prevista na LDO para liberação de recursos para sua construção. (SMEL)

02. Talhado Reforma da quadra poliesportiva Talhado - Distrito

Não temos previsão de reforma Geral do local, porem estamos dando

manutenções periódicas para possibilitar e liberar para o Uso da População.

(SMEL)

02. Talhado Equipamento / área de lazer
Lealdade - Lot. 

Res. da

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado
Construção de mais equipamentos de

lazer 
Região Talhado

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

02. Talhado

Fazenda São João falta curva de nível

toda a água desce para a Terras de São

José, provocando erosão na Rua João

Bortoloto, por falta de canaletas e bacia

de contenção

Terras de São José 

- Chác. Rec.

Será realizada vistoria técnica no local e se constatado tratar de áreas públicas, as

devidas providências serão tomadas. Já se constatado tratar de áreas particulares,

a demanda será analisada pela Secretaria competente. (SMSERV)

02. Talhado Acessibilidade nas calçadas Região Talhado Demanda pertencente à subprefeitura de Talhado. (SMSERV)

02. Talhado
Falta acessibilidade na ligação entre os

Liberdades e Lealdade
Região Talhado Demanda depende outra Secretaria. (SMSERV)
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02. Talhado
Manutenção constante para o bom

funcionamento da drenagem
Região Talhado Demanda depende outra Secretaria. (SMSERV)

02. Talhado

Residencial Alta Vista (proximidades)

caixa de água virou depósito de

resíduos da construção civil

Alta Vista - Res. Local sob responsabilidade de Autarquia. (SMSERV)

02. Talhado

Eliminação de pontos de descarte

irregular de lixo próximo a rua Augusto

da Silva e Geraldo de Paiva Ferreira

Lealdade - Lot. 

Res. da

A fiscalização e limpeza no local são de execução períodicaa execução do serviço

para o referido local depende de parceria com outras Secretarias. (SMSERV)

02. Talhado
Existem muitas casas abandonadas,

crescendo mato (Lealdade)

Lealdade - Lot. 

Res. da
Demanda depende outra Secretaria. (SMSERV)

02. Talhado Fiscalizar descarte irregular de lixo Região Talhado
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

02. Talhado Descarte de lixo Região Talhado
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

02. Talhado
Pontos irregulares descarte de lixo

(entrada do L.A.)

Lealdade - Lot. 

Res. da

Fiscalização e limpeza são realizadas com regularidade e encontra-se em

construção um ponto de apoio próximo ao local. (SMSERV)

02. Talhado Pontos irregulares descarte de lixo
Lealdade - Lot. 

Res. da

Fiscalização e limpeza são realizadas com regularidade e encontra-se em

construção um ponto de apoio próximo ao local. (SMSERV)

02. Talhado
Lixo em terrenos e em locais próximo ao

Lealdade /Amizade
Região Talhado A limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

02. Talhado Fiscalização para descarte de lixo Região Talhado A limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

02. Talhado
Há depósito de lixo em áreas vazias

(urbanas)
Região Talhado A limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

02. Talhado Praça pública Região Talhado Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)
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02. Talhado Esgotos para loteamentos e chácaras Região Talhado

Alguns loteamentos e chácaras nesta região que estão em fase de regularização

fundiária são regularizados com as infraestruturas de água e/ou esgoto na sua

concepção e estado inicial de implantação que, na sua grande maioria, não atende

aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para área

urbana. A assunção destes sistemas por parte do SeMAE depende da elaboração

de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de obras cujas

tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Ressalta-se que

estão em execução por parte do SeMAE, cujo prazo de conclusão é de até dois

anos, obras de construção de um interceptor e uma estação elevatória de esgoto

(E.E.E) que poderá a partir de seu traçado e estudo de viabilidade técnica atender

a área. (SeMAE)

02. Talhado Melhorar o saneamento Região Talhado

Alguns loteamentos e chácaras nesta região que estão em fase de regularização

fundiária são regularizados com as infraestruturas de água e/ou esgoto na sua

concepção e estado inicial de implantação que, na sua grande maioria, não atende

aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para área

urbana. A assunção destes sistemas por parte do SeMAE depende da elaboração

de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de obras cujas

tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Ressalta-se que

estão em execução por parte do SeMAE, cujo prazo de conclusão é de até dois

anos, obras de construção de um interceptor e uma estação elevatória de esgoto

(E.E.E) que poderá a partir de seu traçado e estudo de viabilidade técnica atender

a área. (SeMAE)
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02. Talhado Falta de esgoto Região Talhado

Alguns loteamentos e chácaras nesta região que estão em fase de regularização

fundiária são regularizados com as infraestruturas de água e/ou esgoto na sua

concepção e estado inicial de implantação que, na sua grande maioria, não atende

aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para área

urbana. A assunção destes sistemas por parte do SeMAE depende da elaboração

de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou execução de obras cujas

tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o SeMAE. Ressalta-se que

estão em execução por parte do SeMAE, cujo prazo de conclusão é de até dois

anos, obras de construção de um interceptor e uma estação elevatória de esgoto

(E.E.E) que poderá a partir de seu traçado e estudo de viabilidade técnica atender

a área. (SeMAE)

02. Talhado
Continuidade do projeto técnico social

da EMCOP
Região Talhado

1) PDST - Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - última etapa - Faixa 1 - encerrado

em novembro/2018. 2) Vigência de 60 meses vencido 12/2018 - Relatório final em análise

na CAIXA, aguardando orientação para utilização de saldo remanescente (caso ocorra);

novo projeto para uso recurso em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência. 3) 

Espaço Viver Bem - Lealdade e Amizade, está sendo coordenado pela SM de Assistência

Social, dando continuidade às atividades com o apoio e parceria com as demais Secretarias

Municipais." (EMCOP)

02. Talhado Bairro é muito esquecido
Lealdade - Lot. 

Res. da

A SEMDEC em conjunto com outras Secretarias esta trabalhando para viabilizar a

implantação das demandas dos moradores. (SEMDEC)

02. Talhado
Comércio próximo ao loteamento Maria

Serantes

Maria Serantes - 

Pq.

Analise junto a Secretaria de Planejamento a respeito do zoneamento do bairro,

afim de adequar a implantação de atividades economicas. (SEMDEC)

02. Talhado

Precisa comércio, indústria e emprego

para a população local, exemplo:

farmácia

Região Talhado

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes. Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Distrito. (SEMDEC)

02. Talhado Incentivar o turismo na região Região Talhado
Ações de Fomento e estudos de potencial turistico estao sendo elaborados pelo

COMTUR e SEMDEC.  (SEMDEC)
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02. Talhado Farmácias Região Talhado

Trata-se de ação da iniciativa privada. Enviado oficio aos orgaos competentes para

analise e viabiliade para implantaçao de farmacias e drograrias no Distrito.

(SEMDEC)

02. Talhado

Incentivar a economia local para

incentivar a criação de comércio na

região farmácia, padarias, bancos,

lotérica (núcleo comercial)

Região Talhado

Trata-se de ação da iniciativa privada. A SEMDEC enviou oficio aos orgãos de classe

para conhecimento da demanda dos municipes. Enviado oficio para

Superintendencia da CEF para analise de viabilidade de instalação de loterica no

Distrito. (SEMDEC)

02. Talhado
Incentivo ao comércio de doces,

artesanal e turístico
Região Talhado

Ações desenvolvidas pelo COMTUR e SEMDEC neste sentido estão sendo

desenvolvidas. Parcerias entre o Sebrae, FATEC e ETEC estão previstas afim de

qualificar os moradores a desenvolverem produtos. (SEMDEC)

02. Talhado
Instalar canil municipal para castração

animal
Região Talhado

A politica do municipio é trabalhar com foco na posse responsavel e para isso

varias atividades são realizadas. (SMSAÚDE)

02. Talhado Existência de animais soltos Região Talhado
Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)

02. Talhado Animais abandonados Região Talhado

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação. Para as ações

de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos animais

comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo CCZ,

sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

02. Talhado

Pontos 1, 2, 3 e 4 apontados no mapa 1

na Terras de São José possuem clínicas

de dependentes químicos que

necessitam maior fiscalização

Terras de São José 

- Chác. Rec.

Há um trabalho da Vigilancia sanitaria junto ao Ministerio Publico de fiscalização

nesses locais, tanto para os locais regulares, bem como os casos de denuncias.

(SMSAÚDE)
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02. Talhado Falta de ambulâncias Região Talhado

Esclarecemos que o SAMU (Serviço de Atendimento Movel de urgência) atende

todas as chamadas, sendo elas realizadas pelo proprio serviço de saúde (UBS, UPA,

CAPS) bem como por municipes diretamente em situação de urgência. Atualmente

temos xx ambulancias classificadas como USA (Unidade de Suporte Avançado) e

USB (Unidade de Suporte Basico). (SMSAÚDE)

02. Talhado Mais áreas de  Saúde Região Talhado

Na região de Talhado existem 02 (duas) Unidades Basicas de Saúde (UBS Talhado e

UBS Lealdade/Amizade), que juntas possuem 05 Equipes de Saúde da Familia

responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros do

Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a Equipe

de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

(SMSAÚDE)

02. Talhado Precisa de UPA Região Talhado

Na região de Talhado a UPA de referencia é a UPA Jaguaré. Cabe destacar que

nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do recurso para seu

funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro,

01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados 100% com recursos

municipais. (SMSAÚDE)

02. Talhado
Necessidade de médicos e dentistas na

UBS
Região Talhado

Há medicos e dentista nas 2 UBS da Região, conforme diretrizes do Minsterior da

Saúde. (SMSAÚDE)

02. Talhado Necessidade de UPA
Lealdade - Lot. 

Res. da

Na região de Talhado a UPA de referencia é a UPA Jaguaré. Cabe destacar que

nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do recurso para seu

funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro,

01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados 100% com recursos

municipais. (SMSAÚDE)
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02. Talhado Necessidade de saúde Região Talhado

Na região de Talhado existem 02 (duas) Unidades Basicas de Saúde (UBS Talhado e

UBS Lealdade/Amizade), que juntas possuem 05 Equipes de Saúde da Familia

responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros do

Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a Equipe

de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

(SMSAÚDE)

02. Talhado Instalar uma UPA Região Talhado

Na região de Talhado a UPA de referencia é a UPA Jaguaré. Cabe destacar que

nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendiemento) que recebem parte do recurso para seu

funcionamento da União. Ainda assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro,

01 na Vila Toninho e 01 no Santo Antonio) que são custeados 100% com recursos

municipais. (SMSAÚDE)

02. Talhado Providenciar dentista Região Talhado
Tanto na Ubs Talhado como na Ubs Lealdade há dentista das 8h00 as 16h00.

(SMSAÚDE)

02. Talhado Dentista no posto de saúde
Lealdade - Lot. 

Res. da

Tanto na Ubs Talhado como na Ubs Lealdade há dentista das 8h00 as 16h00.

(SMSAÚDE)

02. Talhado Ampliação UBS - aumentar atendimento
Lealdade - Lot. 

Res. da
As unidades funcionam em horario regular. (SMSAÚDE)

02. Talhado
Construção hospital para atender a

região
Região Talhado

Há estudos sendo realizados com relação a necessidade de mais leitos hospitalares

no municipio, bem como a viabilidade financeira para esssa açao. Atualmente a

Santa Casa e o Hospital de Base são prestadores de serviços ao municipio;

cabendo aos demais hospitais manifestarem interesse de prestação de serviço ao

SUS. (SMSAÚDE)

02. Talhado Atendimento odontológico na UBS
Lealdade - Lot. 

Res. da

Tanto na Ubs Talhado como na Ubs Lealdade há dentista das 8h00 as 16h00.

(SMSAÚDE)

02. Talhado Missas realizadas na rua Região Talhado
Serviço efetuado diariamente de fiscalização varios estabelecimentos notificados e

autuados pelo fisco (SMTTS)

02. Talhado Mais áreas e segurança Região Talhado Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)
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02. Talhado
Necessidade de segurança pública

municipal

Lealdade - Lot. 

Res. da
No local há Base Fixa da GCM. Será Intensificado Patrulhamento. (SMTTS)

02. Talhado Instalar posto policial Região Talhado Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

02. Talhado Instalação de delegacia
Pingo D´Agua I - 

Estância
 (SMTTS)

02. Talhado Posto policial Região Talhado Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

02. Talhado Instalar posto policial Região Talhado Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

02. Talhado Falta policiamento Região Talhado Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

02. Talhado Construção de posto policial Região Talhado Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

02. Talhado

Residencial Amizade lombada para

redução de velocidade em frente ao

ginásio novo

Amizade - Lot. 

Res. da

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

02. Talhado
Lombadas para melhorar o trânsito

próximo ao ponto de ônibus

Lealdade - Lot. 

Res. da

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

02. Talhado
Vários pontos para colocação de

lombadas
Região Talhado

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

02. Talhado Lombada na portaria de ginásio
Lealdade - Lot. 

Res. da

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)
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02. Talhado
Lombadas ou sistema controle

velocidade
Região Talhado

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. Quanto a outro equipamento de

Controle de Velocidade, também deverá ser objeto de estudo (SMTTS)

02. Talhado
Redutor de velocidade na avenida do

Lealdade/Amizade

Lealdade - Lot. 

Res. da

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

02. Talhado Instalação de semáforos Região Talhado O local não está especificado (SMTTS)

02. Talhado

Estâncias Pingo D'água 1 e 2 não tem

acesso ao transporte público e os

endereço não tem CEP

Pingo D´Agua I - 

Estância

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-as a fim de

todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço. Entretanto,

alguns indicadores quando combinados, tais como demanda X oferta, inviabilizam

essa equalização, já que ao atender estas solicitações estaríamos penalizando de

maneira drástica volumes maiores de passageiros que utilizam a mesma linha.

Sendo assim realizaremos pesquisa de "sobe e desce" de passageiros na linha 113

a fim de verificar a real demanda de passageiros oriundos das Estancias Pingo

D'Água 1 e 2 e se necessário adequaremos o itinerário da linha em questão.

(SMTTS)

02. Talhado
Ponto de ônibus com abrigo (acesso

para Rio Preto)

Santa Rita - 

Chácaras

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)

02. Talhado Abertura de miniterminais Região Talhado

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais e de Mini Terminais, os quais serão implantados em locais de grande

integração. (SMTTS)
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02. Talhado
Falta transporte público nos fins de

semana
Região Talhado

Solicitação prejudicada, tendo em vista que a quantidade de horarios e a

frequencia dos mesmos da linha 113 aos finais de semana atualmente é

compativel com a demanda da Região. (SMTTS)

02. Talhado Ligações de transporte interbairros Região Talhado

Atualmente a "ligação de transporte interbairros" (excluindo as linhas perimetrais)

efetiva-se atraves da integração temporal gratuita. Mas após a conclusão do Plano

de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim

de verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e de Mini

Terminais, os quais serão implantados em locais de grande integração. (SMTTS)

02. Talhado
Transporte adequado para ir ao

mercado
Região Talhado

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-o a fim de

que todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço. Este

mesmo sistema é denominado coletivo, pois é projetado para o atendimento

rápido e eficaz da maior parte da população possível e consequentemente dos

maiores interesse de viagens. Sendo assim, o desvio de itinerário de qualquer linha

do sistema retro para atendimento a anseios particulares fere as premissas do

transporte em questão. (SMTTS)

02. Talhado
Necessidade de transporte coletivo

interbairros
Região Talhado

Atualmente a "ligação de transporte interbairros" (excluindo as linhas perimetrais)

efetiva-se atraves da integração temporal gratuita. Mas após a conclusão do Plano

de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim

de verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e de Mini

Terminais, os quais serão implantados em locais de grande integração. (SMTTS)

02. Talhado
Necessidade de cobertura de ponto de

ônibus (R. Maria Lúcia dos Reis)

Lealdade - Lot. 

Res. da

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)
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02. Talhado Criar linha de ônibus para mercados Região Talhado

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-o a fim de

que todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço. Este

mesmo sistema é denominado coletivo, pois é projetado para o atendimento

rápido e eficaz da maior parte da população possível e consequentemente dos

maiores interesse de viagens. Sendo assim, o desvio de itinerário de qualquer linha

do sistema retro para atendimento a anseios particulares fere as premissas do

transporte em questão. (SMTTS)

02. Talhado

Linha de ônibus entre o

Lealdade/Amizade até o bairro São

Deocleciano

Região Talhado

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões dos

Residenciais Lealdade e Amizade e o Bairro São Deocleciano que justificasse a

inclusão de um itinerário para atendimento exclusivo. Mas após a conclusão do

Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino

a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e de Mini

Terminais, os quais serão implantados em locais de grande integração. (SMTTS)

02. Talhado
Integração entre os ônibus com os

bairros adjacentes
Região Talhado

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais e de Mini Terminais, os quais serão implantados em locais de grande

integração. (SMTTS)

02. Talhado
Abrigo para ônibus (vicinal Alcides

Augusto Ávila)

Santa Rita - 

Chácaras

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

02. Talhado
Transporte público ligando o Lealdade

com Parque Liberdade
Região Talhado

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões dos

Residenciais Lealdade e Amizade e do Parque da Liberdade que justificasse a

inclusão de um itinerário para atendimento exclusivo. Mas após a conclusão do

Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino

a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e de Mini

Terminais, os quais serão implantados em locais de grande integração. (SMTTS)

02. Talhado

Transporte público limitado, não liga a

região dos loteamentos ao S.

Deocleciano

Região Talhado

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões do

Distrito de Talhado e o Bairro São Deocleciano que justificasse a inclusão de um

itinerário para atendimento exclusivo. Mas após a conclusão do Plano de

Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de

verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e de Mini Terminais,

os quais serão implantados em locais de grande integração. (SMTTS)

02. Talhado Falta transporte público Região Talhado A região do Distrito de Talhado é atendida pelas linhas 113 e 113.1 (SMTTS)
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02. Talhado
Precariedade de ônibus, não passa na

UPA do Jaguaré
Região Talhado

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem/destino para atendimento direto das linhas, mas em contrapartida ainda

que as viagens realizadas por estas linhas não atendam de maneira direta aos

interesses de viagens de alguns usuários, (no caso moradores do Distrito de

Talhado que queiram se deslocar até a UPA Jaguaré), estes possuem o beneficio da

Integração Temporal GRATUITA com a utilização do Cartão de Transporte. Esta

integração acontece, no sentido Talhado->Rio Preto, com as linhas 113 – Distrito

de Talhado e 121 – Residencial Lealdade e Amizade no ponto localizado na Vicinal

de Talhado próximo ao Residencial Alta Vista e no sentido Rio Preto->Talhado no

ponto localizado na Vicinal de Talhado em frente à rotatória do Residencial

Lealdade e Amizade  (SMTTS)

02. Talhado
Dificuldade de ir ao mercado, precisa de

mais linhas de ônibus
Região Talhado

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-o a fim de

que todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço. Este

mesmo sistema é denominado coletivo, pois é projetado para o atendimento

rápido e eficaz da maior parte da população possível e consequentemente dos

maiores interesse de viagens. Sendo assim, o desvio de itinerário de qualquer linha

do sistema retro para atendimento a anseios particulares fere as premissas do

transporte em questão. (SMTTS)

02. Talhado Abrigo para ponto de ônibus Região Talhado

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)

02. Talhado
Transporte coletivo no distrito de

Talhado
Talhado - Distrito A região do Distrito de Talhado é atendida pelas linhas 113 e 113.1 (SMTTS)
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02. Talhado Melhoria do transporte público Região Talhado

A prestação de serviço de transporte público de passageiros de São José do Rio

Preto busca, da melhor maneira possível, atender a todas as demandas,

equilibrando-as a fim de todos os usuários do município possuam níveis

adequados de serviço. As linhas que atendem a Região do Distrito de Talhado

possuem sua oferta compativel com a demanda, bem como os itinerários

praticados abragem em sua totalidade a cobertura espacial da Região em questão.

(SMTTS)

02. Talhado
Mobilidade ruim (deslocamento para

escola de 2º grau é ruim)
Região Talhado

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais e de Mini Terminais, os quais serão implantados em locais de grande

integração. (SMTTS)

02. Talhado

Demora 1:20 h o deslocamento de

Talhado ao terminal rodoviário para

ruas do bairros Lealdade e Amizade

Região Talhado

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-o a fim de

que todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço.

Esclarecemos que o tempo de espera de uma determina linha está relacionada

diretamente com a localização geografica e a demanda da mesma. (SMTTS)

02. Talhado
Falta cobertura e identificação de

pontos de ônibus
Região Talhado

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)

02. Talhado
Atendimento (do bairro ?) por falta de

sinalização

Lealdade - Lot. 

Res. da

Local encontra-se sinalizado, foi feito repintura entre os dia 06/02/2019 e

13/02/2019, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

02. Talhado
Identificação das ruas na Estância

Sossego
Sossego - Estância

Está em estudos, abertura de licitação e contratação para confecção de placas,

para posteriormente fazer implantação.  (SMTTS)

02. Talhado Falta sinalização no bairro
Lealdade - Lot. 

Res. da

Local encontra-se sinalizado, foi feito repintura entre os dia 06/02/2019 e

13/02/2019, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

02. Talhado Mais áreas de Cultura Região Talhado

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. As ações que a Secretaria de Cultura realiza no Distrito de Talhado referem-

se à apresentações artísticas no Janeiro Brasileiro da Comédia, Carnaval e FIT -

Festival Internacional de Teatro. (SMCULT)
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02. Talhado
Falta espaço cultural próximo ao Terras 

de São Lucas

Terras de São 

Lucas - Cond.
Neste loteamento a Secretaria de Cultura não realiza ações. (SMCULT)

02. Talhado Área Cultural
Lealdade - Lot. 

Res. da

A Secretaria de Cultura realiza ações esporádicas no Residencial Lealdade, como

apresentações artísticas de rua e oficinas. Não há equipamento público com

estrutura para o desenvolvimento de atividades culturais. (SMCULT)

02. Talhado Criação de espaços culturais Região Talhado
Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

02. Talhado Projetos culturais para jovens e idosos Talhado - Distrito

A implantação de um Núcleo Municipal de Artes e Cultura pode atender a esta

demanda. Para tanto, é necessário um espaço adequado para a realização do

projeto. (SMCULT)

02. Talhado Equipamentos culturais
Lealdade - Lot. 

Res. da

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

03. Vila Toninho Atividades de contraturno
Região Vila 

Toninho
As atividades de contraturno escolar fazem parte da política de Educação (SEMAS)

03. Vila Toninho Atividades para idosos
Região Vila 

Toninho

O CRAS Vila Toninho atende a região e possui dois grupos do Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas com 60 anos ou mais; O

Centro de Convivência do Idoso - CCI, unidade pública desevolve atividades

diversificadas ao idosos residentes no município. A OSC IEFA também oferta

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no território. (SEMAS)

03. Vila Toninho
Centro comunitário para atender a

região da Morada Campestre

Morada 

Campestre - 

Estância

Centro comunitário não é um equipamento da assistência social, o equipamento

da assistência Social que atendem indivíduos e famílias são os CRAS. Esse território

é atendido pelo CRAS Vila Toninho. Estudos serão realizados para prever melhor

acesso da população de bairros mais distantes aos serviços da assistência social.

(SEMAS)

03. Vila Toninho Projeto de educação juvenil 
Região Vila 

Toninho

A Solicitação compete a política de educação. Mas informamos que a SEMAS

oferta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes no

CRAS Vila Toninho, também ofertado pela rede socioassistêncial (OSC -

Organizações da Sociedade Civil). (SEMAS)
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03. Vila Toninho
Implantação de creche para idoso no

Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A Secretaria de assistência Social oferta o serviço de Centro DIA (popularmente

conhecido como creche para idosos) em parceria com as OSC Lar São Vicente de

Paulo e Lar Esperança que atendem todo o município. Encontra-se em estudo a

previsão de ampliação de vagas nos próximos 2 anos. (SEMAS)

03. Vila Toninho
Promover, escolas, assistência social e

saúde Jardim Soraya
Soraya - Jardim

O CRAS Vila Toninho atende o território e oferta o Serviço de Proteção e

Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento

de Vínculos (15 a 17 anos e idosos); em parceria com a OSC AMAI a SEMAS oferta

SCFV para crianças; e a rede socioassistêncial - OSCs: Lar de Fátima e IEFA

também oferecem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

(crianças, adolescentes, adultos e idosos). (SEMAS) 

03. Vila Toninho Melhoria em escolas da Vila Toninho Toninho - Vila
Já temos projeto de reforma da unidade escolar. Em breve ocorrerá, de acordo

com os projetos em curso. (SME)

03. Vila Toninho
Recuperação das áreas institucionais,

construção de creches e áreas de lazer
Toninho - Vila Infraestrutura - previsão de reforma da EM Joana Casagrande Vinha. (SME)

03. Vila Toninho Atividades de contraturno
Região Vila 

Toninho

No momento são atendidos 50 crianças no Instituto Renascer, transportados

diariamente. (SME)

03. Vila Toninho Atividades para idosos
Região Vila 

Toninho
Ver se há parceria com a Assitência Social. (SME)

03. Vila Toninho
Educação ambiental incluída no

currículo escolar

Região Vila 

Toninho

O tema já faz parte do currículo e é desenvolvido dentro dos componentes

curriculares. (SME)

03. Vila Toninho
Educação patrimonial incluso no

currículo escolar
Toninho - Vila

Desenvolvido no contexto escolar, através da transdisciplinaridade e será

ampliado com o estudo e construção com o novo curriculo paulista. (SME)

03. Vila Toninho Ampliação da E.M. João José Féris Toninho - Vila
A EM João José Feris já conta com capacidade para atendimeto da demanda local

de ensino fundamental. Projeto já em andamento. (SME)

03. Vila Toninho Creches para todas as crianças Toninho - Vila
Reforma de salas, banheiros e cozinha no prédio do Centrinhho da Vila Toninho,

para atendimento de creche - Maternais e pré-escola - Etapas. (SME)
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03. Vila Toninho Educação (principal) Toninho - Vila

A SME vem realizando várias melhorias na educação, como realização de concurso

para professores, diretores, coordenadores e supervisores, bem como formação

continuada para todos os profissionais da rede municipal de ensino. (SME)

03. Vila Toninho Merenda de qualidade nas creches Toninho - Vila

A merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal é de qualidade, e

ajustes estão sendo realizados pela Secretaria Municipal da Agricultura e

Abastecimento responsável pela aquisição dos produtos. (SME)

03. Vila Toninho Melhorias na escola Marcia Affini
Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Construção de um depósito para liberação de uma sala de aula para atenidmento

à educação infantil (Maternais I e II). Projeto pronto para ser encaminhado para

licitação. (SME)

03. Vila Toninho Projeto de educação juvenil 
Região Vila 

Toninho

A SME atende nesta região creche e fundamental I. Os projetos existentes estão

contemplados durante o desenvolvimento do curriculo escolar. (SME)

03. Vila Toninho
Abrir escolas para lazer aos finais de

semana

Região Vila 

Toninho

Poderá ter articulação para uso em finais de semana. As solicitações poderão ser

feitas diretamente para a direção escolar com pedido e reponsabilização pelo uso.

(SME)

03. Vila Toninho
Promover, escolas, assistência social e

saúde Jardim Soraya
Soraya - Jardim

A demanda de Eduação Infantil creche é atendida em quase sua totalidade.

Atualmente (março) temos somente treze (13) crianças na lista de espera de

creche. Já na pré-escola e ensino fundamental de 1º ao 5º sob responsabilidade

exclusiva da rede municipal, o atendimento está universalizado, e no ensino

fundamental de 6º ao 9º, atendido em regime de colaboração com a rede

estadual, o atendimento também está universalizado. Existe articulação entre

escolas, saúde e assistente social nas reuniões intersetoriais para discussões e

soluções dos problemas apresentados. (SME)

03. Vila Toninho
Difícil acesso para escola quando chove

na Estância Bela Vista

Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, aguandando desfecho

de impugnação do processo de demarcação urbanistica. O municipio realiza

rotineiramente manutenção das estradas e acesso.  (SMHAB)
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03. Vila Toninho
Falta coleta de esgoto na Estância Bela

Vista e Morada Campestre

Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária (Loteamento Bela

Vista), aguandando desfecho de impugnação do processo de demarcação

urbanistica. Loteamento Morada Campestre é regular como chácaras de recreio.

(SMHAB)

03. Vila Toninho Iluminação na Est. Bela Vista
Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, aguandando desfecho

de impugnação do processo de demarcação urbanistica. (SMHAB)

03. Vila Toninho
Pavimentação e calçada na Estância Bela

Vista

Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, aguandando desfecho

de impugnação do processo de demarcação urbanistica. (SMHAB)

03. Vila Toninho
Politicas públicas com relação a favela

existente no Brejo Alegre
Toninho - Vila Fase Final - Reitegração de Posse. (SMHAB)

03. Vila Toninho Falta comércio na Estância Bela Vista
Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, aguandando desfecho

de impugnação do processo de demarcação urbanistica. A efetivação do comércio

depende da finalização do processo de regularização fundiária. (SMHAB)

03. Vila Toninho
Moradias irregulares próximo ao Rio

Preto  (Vila Toninho)
Toninho - Vila

É realizado diariamente diligencia porFiscais de Posturas para coibir novos focos

de favelização, uma vez detectado é averiguado e tomadas as providencias com as

Secretarias pertinentes.  (SMHAB)

03. Vila Toninho
Regularização fundiária da Chácara de

Recreio
Recreio - Estância

Loteamento ilegal. Em 2014 foram entregues as diretrizes para regularização

Fundiária à Associação dos Moradores de Chácaras – Brejo Alegre – Recreio – São

Jorge. Até a presente data nenhuma medida foi tomada pela Associação ou outro

interessado referente a apresentação.  (SMHAB)

03. Vila Toninho Desocupar favela do Brejo Alegre Toninho - Vila Fase Final - Reitegração de Posse. (SMHAB)

03. Vila Toninho
Regularização fundiária do loteamento

Estância Bela Vista

Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, aguandando desfecho

de impugnação do processo de demarcação urbanistica. (SMHAB)

03. Vila Toninho
Melhorar tiragem para habitação

popular e programas sociais
Toninho - Vila

O município vêm apoiando a construção de novas unidades habitacionais de

interesse social, com o príncipio da transparência.  (SMHAB)
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03. Vila Toninho

Regularizar a chácara do Tedeschi

(chácara de 6 a 11 da Vila Toninho - av.

13 de Maio)

Toninho - Vila
Trata-se de Desdobro, subdivisão de um lote, do loteamento do Jockey Club (Vila

Toninho), não se enquadra na legislação de regularização fundiária.  (SMHAB)

03. Vila Toninho
Não deixar a ocupação irregular do Brejo 

Alegre
Toninho - Vila

É realizado diariamente diligencia porFiscais de Posturas para coibir novos focos

de favelização, uma vez detectado é averiguado e tomadas as providencias com as

Secretarias pertinentes.  (SMHAB)

03. Vila Toninho
Regularização de área contemplando

área  comercial Tedeschi

Jóckey Club - 

Chácaras

Trata-se de Desdobro, subdivisão de um lote, do loteamento do Jockey Club (Vila

Toninho), não se enquadra na legislação de regularização fundiária.  (SMHAB)

03. Vila Toninho
Regularização da favela próximo a rua

Nelson Vitalino e estrada para Schmitt

Jóckey Club - 

Chácaras
Fase Final - Reitegração de Posse da favela do Brejo Alegre. (SMHAB)

03. Vila Toninho Oferecer bons cursos técnicos Toninho - Vila

Cursos estão sendo oferecidos em todo o município através do siste

www.riopreto.sp.gov.br/balcaodeempregos. Na integração com a Secretaria

Municipal de Comunicação Social vem sendo amplamente e com sucesso

divulgados os cursos disponíveis e organizados pelo município com Amparo da

Comissão Municipal do Trabalho. (SMTRA)

03. Vila Toninho Emprego (secundário) Toninho - Vila

Balcão de empregos está atualizado acesso pelo site

www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos ou na sede do trabalho e do emprego e

poupa tempo desde janeiro de 2019 com uma média de 250 vagas dia. (SMTRA)

03. Vila Toninho Falta proteção nos córregos
Região Vila 

Toninho

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)
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03. Vila Toninho
Falta árvores na Vila Toninho, rua Maria

Ceron
Toninho - Vila

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

03. Vila Toninho

Melhoria das condições das áreas

verdes, próximo do córrego da Vila

Toninho / avenida de Maio

Toninho - Vila

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Não retirar as árvores plantadas pela

população

Região Vila 

Toninho

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. Arvores

plantadas em locais indevidos e sem autorização do poder público poderão ser

suprimidas desde que comprovada a necessidade mediante autorização.

(SMAURB)

03. Vila Toninho
Falta ponto de apoio na Vila Toninho,

rua Maria Ceron
Toninho - Vila

Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. Encontra-se em

construção um Ponto de Apoio na Vicinal João Parise que poderá atender a Vila

Toninho. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Foco de queimadas na Estância Bela

Vista

Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Efetuar denúncia para que a fiscalização apure e tome as medidas legais.

(SMAURB)

03. Vila Toninho
Falta ponto de apoio (Centro Industrial

Pascutti)

CIP - Centro 

Industrial Pascutti

Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. Encontra-se em

construção um Ponto de Apoio na Vicinal João Parise que poderá atender a Vila

Toninho. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Falta coleta de lixo (Estância Jóckey

Club)

Jóckey Clube - 

Estâncias

Resíduos domiciliares são coletados via coleta porta a porta ou contêineres onde

os caminhões de coleta não conseguem entrar. (SMAURB)
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03. Vila Toninho Melhoria da limpeza Toninho - Vila

No que compete a Secretaria de Meio Ambiente em relação a limpeza pública, o

serviço de coleta domiciliar é realizado regularmente, três vezes na semana. As

demais limpezas são de competencia da Secretaria de Serviços Gerais. (SMAURB)

03. Vila Toninho Limpeza urbana (secundário) Toninho - Vila Secretaria de Serviços Gerais. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Arborização no linhão que corta o Cristo

Rei e o Tancredo Neves

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Não é recomendado o plantio de árvores ao longo das linhas de transmissão.

(SMAURB)

03. Vila Toninho
Melhoria das áreas verdes do bairro

Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

03. Vila Toninho

Implantação do ponto de apoio na divisa

da Vila Toninho com o Residencial Vila

Verde

Toninho - Vila

Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. Encontra-se em

construção um Ponto de Apoio na Vicinal João Parise que poderá atender a Vila

Toninho. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Mudança de local do ponto de apoio do

Soraya
Soraya - Jardim Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos.   (SMAURB)

03. Vila Toninho
Melhoria nas áreas de lazer do córrego

dos Macacos do Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

03. Vila Toninho Ampliação de áreas verdes
Região Vila 

Toninho

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)
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03. Vila Toninho

Preservação de APP no córrego do

Macaco entre a rua Treze de Maio e

rodovia Washington Luís, que se

encontra em abandono

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Necessidade de arborização no bairro

Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

03. Vila Toninho Preservar APP´s, rios e córregos
Região Vila 

Toninho

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

03. Vila Toninho Jóckey Club: áreas verdes e paisagem
Jóckey Clube - 

Estâncias

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

03. Vila Toninho Arborização da avenida Treze de Maio
Cambuí - Parque 

Residencial

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Descarte de lixo em frente ao ponto de

apoio existente

Vitória Régia - 

Residencial

A limpeza do Local é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Gerais,

responsável pela operacionalização dos pontos de apoio. (SMAURB)

03. Vila Toninho
Melhoria em áreas de lazer da Vila

Toninho
Toninho - Vila

Em 2018 fizemos a manutenção em todas as quadras da Vila Toninho com Pintura

em Geral e revisão da parte elétrica, bem como limpeza e roçadas de forma

regular. (SMEL)

03. Vila Toninho
Proposta de implantação de área de

lazer e esportes em área do Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Esta Secretaria já tem uma área de esporte e lazer no Bairro Cristo Rei, com um

Campo de Futebol , Campo de Bocha e atividade de dança e Ginastica que fica da

Rua  José  Jorge  Cury  nº.  790, Bairro Cristo Rei. (SMEL)
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03. Vila Toninho Pista de skate no Cristo Rei
Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Hoje temos pista de Skate no Júpiter Olímpico e Centro de Esporte e Cultura de

Engenheiro Shimidth. Que fica disponível ao públicos todos os dias. Não há revisão

de construção de novas pista de Skate por parte desta Secretária. (SMEL)

03. Vila Toninho
Recuperação das áreas institucionais,

construção de creches e áreas de lazer
Toninho - Vila

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região da Vila Toninho temos vários

Equipamento para atendimento a população. (SMEL)

03. Vila Toninho Mais segurança, área de lazer e praças
Região Vila 

Toninho

Estamos fazendo revisão na Iluminação de todas as Praças pertencentes a

Secretaria de Esportes com recuperação e melhorais fornecendo assim mais

segurança. praças da Vila toniho já foram contempladas. (SMEL)

03. Vila Toninho
Falta pista de caminhada (av. Lotf João

Bassitt / Tancredo Neves)

Tancredo Neves - 

Minidist. Ind.

Não existe previsão de construção de uma nova Pista de Caminhada, pois existe

uma pista de Caminhada na Av. Loft João Bassit, Marginal do Córrego dos

Macacos. (SMEL)

03. Vila Toninho Lazer (secundário) Toninho - Vila
Não temos previsão a curto prazo de novas Áreas na Vila Toninho, pois no bairro

temos duas praça esportiva e um Campo de Futebol com ATI já Instaladas. (SMEL)

03. Vila Toninho Ampliação das áreas de lazer
Região Vila 

Toninho

Não temos previsão de novas construção a curto prazo, mas nesta região temos

quadras esportivas Ati e parquinhos aberto a toda a ´população. Próximos a UPA,

Creche e o campo Domingos Zanqueta. (SMEL)

03. Vila Toninho Lazer para idosos e crianças 
Região Vila 

Toninho

Na praça da UBS já temos ATI para os Idosos e quadra poliesportiva para toda a

população bem como parquinho para as Crianças próximo a creche. (SMEL)

03. Vila Toninho
Necessidade de equipamentos

esportivos no Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

No bairro Cristo Rei, já temos Campos de Futebol com Vestiário,Cancha de Bocha e

Malha com banheiro e Área de lazer. (SMEL)

03. Vila Toninho
Construção de pista de skate no Cristo

Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Hoje temos pista de Skate no Júpiter Olímpico e Centro de Esporte e Cultura de

Engenheiro Shimidth. Que fica disponível ao públicos todos os dias. Não há revisão

de construção de novas pista de Skate por parte desta Secretária. (SMEL)

03. Vila Toninho
Implantação de centro de lazer no fundo

da área do Carrefour

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região da Vila Toninho temos vários

Equipamento para atendimento a população como centro esportivo Cristo Rei e

Caic. (SMEL)
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03. Vila Toninho
Implantação de pista de caminhada na

APP da Av. João Lotf Bassitt

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Não existe previsão de construção de uma nova Pista de Caminhada, pois existe

uma pista de Caminhada na Av. Loft João Bassit, Marginal do Córrego dos

Macacos. (SMEL)

03. Vila Toninho
Resolver problemas de buracos nas vias

do Jóckey Clube

Jóckey Clube - 

Estâncias

O serviço de terraplenagem nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

03. Vila Toninho Melhorias das ruas do Jóckey Club
Jóckey Clube - 

Estâncias

O serviço de terraplenagem nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

03. Vila Toninho Falta calçada na avenida Lotf Bassit
Cristo Rei - Conj. 

Hab.
Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

03. Vila Toninho

Vias sem asfalto e mal conservadas na

Morada Campestre, Bela Vista e Jóckey

Clube e avenida Lotf Bassit

Região Vila 

Toninho

O serviço de reparos nas áreas públicas é executado periodicamente, sendo que

parte da Av. Loft Bassit recebeu asfalto recentemente. (SMSERV)

03. Vila Toninho
Falta calçada no Cristo Rei na rua Adib

Bassitt

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A execução do pedido para as áreas públicas depende de previsão orçamentária.

(SMSERV)

03. Vila Toninho
Falta calçada no Cristo Rei na rua Krikor

Topdjian

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A execução do pedido para as áreas públicas depende de previsão orçamentária.

(SMSERV)

03. Vila Toninho Falta calçada na avenida Percy Gandini Toninho - Vila
A execução do pedido para as áreas públicas depende de previsão orçamentária e

de parceria com outras Secretarias. (SMSERV)

03. Vila Toninho Construção de calçada nas marginais 
Região Vila 

Toninho

Por tratar de obra de grande porte, a demanda pertencente à outra Secretaria.

(SMSERV)

03. Vila Toninho Muito buraco na Morada Campestre

Morada 

Campestre - 

Estância

O serviço de reparos nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

03. Vila Toninho

Não tem calçada sob o viaduto da

rodovia Washington Luís entre o São

Marcos e Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.
O viaduto está sob domínio de concessionária. (SMSERV)

03. Vila Toninho

No linhão que corta o minidistrito

Tancredo Neves e Cristo Rei, não possui

calçada em nenhum lado do linhão

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A concessionária responsável pelas redes energizadas não autoriza construção no

local. (SMSERV)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

03. Vila Toninho
Não tem calçada na Av. De Maio do lado

oposto ao CAIC

Guiomar Assad 

Calil - CAIC -  Conj. 

Hab.

Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

03. Vila Toninho
Não tem calçada na marginal do

minidistrito Tancredo Neves

Tancredo Neves - 

Minidist. Ind.

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra Secretaria.

(SMSERV)

03. Vila Toninho
Não tem calçada na confluência da av.

de Maio com a av. 13 de Maio

Cristo Rei - Conj. 

Hab.
Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

03. Vila Toninho

Na Vila Toninho, na marginal do córrego

dos Macacos, quando chove fica com

mal cheiro

Toninho - Vila
Depende de vistoria técnica de Autarquia responsável pelo abastecimento e coleta

de água. (SMSERV)

03. Vila Toninho
No Cristo Rei, entre as ruas 2 e 3,

possuem água suja e parada

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

O serviço de limpeza de bocas de lobo nas áreas públicas é executado

periodicamente. (SMSERV)

03. Vila Toninho Muitas valetas na Est. Bela Vista
Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

O serviço de terraplenagem nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

03. Vila Toninho

Calçada no prolongamento da av.

Triângulo (Vicente Polachini) até a av.

Nadima Damha

Jóckey Club - 

Chácaras

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra Secretaria.

(SMSERV)

03. Vila Toninho
Calçada da av. Nadima Damha até a av.

Ceccone e Gerosa

Recanto do Lago - 

Lot

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra Secretaria.

(SMSERV)

03. Vila Toninho

Necessidade de calçadas adequadas

para atender a acessibilidade no Cristo

Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra Secretaria.

(SMSERV)

03. Vila Toninho
Existência de entulhos na avenida Lotf

Bassit

Tancredo Neves - 

Minidist. Ind.
O serviço de limpeza nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

03. Vila Toninho
Terreno sujo / lixo na Estância Bela Vista

e no Recreio

Bela Vista (Lagoa) - 

Estância

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

03. Vila Toninho

Trabalhadores do serviços gerais

(tratoristas) com supervisão adequada

para exercer seus trabalhos

Região Vila 

Toninho

O acompanhamento dos serviços decorre de fiscalização dos encarregados do

setor e da empresa contratada. (SMSERV)
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03. Vila Toninho
Existe entulho na APP no córrego dos

Macacos, na região do Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.
O serviço de limpeza nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

03. Vila Toninho
Mal cheiro no Cristo Rei e no Tancredo

Neves

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Depende de vistoria técnica de Autarquia responsável pelo abastecimento/coleta

de água e de outra Secretaria. (SMSERV)

03. Vila Toninho
Falta de fiscalização de terrenos com

mato alto, abandonado no Jóckey Club

Jóckey Clube - 

Estâncias
A fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade. (SMSERV)

03. Vila Toninho
Resolver problemas de permeabilidade

do solo, coleta e tratamento de esgoto

Jóckey Clube - 

Estâncias

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente e posteriormente

passado ao perímetro urbano como chácaras de recreio cujas infraestruturas de

água e/ou esgoto possue a concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana para a área urbana. A assunção destes sistemas por parte do SeMAE

depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou

execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o

SeMAE. (SeMAE)

03. Vila Toninho Desassorear represa
Região Vila 

Toninho

Está em fase de execução pelo SeMAE de estudos técnicos e projetos para

desassoreamento, construção de dispositivos e plano de proteção à poluição

difusa na região da represa municipal, seguindo-se após sua conclusão a execução

dos serviços e obras (SeMAE)

03. Vila Toninho Mini ETE no Terra Nostra Cambui
Cambuí - Parque 

Residencial

Recente vistoria pela GOM-E do SeMAE ao local constatou que as infraestruturas

de água e esgoto estão operando regularmente. (SeMAE)
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03. Vila Toninho Sem rede de esgoto no Jóckey Clube
Jóckey Clube - 

Estâncias

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente e posteriormente

passado ao perímetro urbano como chácaras de recreio cujas infraestruturas de

água e/ou esgoto possue a concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana para a área urbana. A assunção destes sistemas por parte do SeMAE

depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou

execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o

SeMAE. (SeMAE)

03. Vila Toninho Saneamento básico de qualidade Toninho - Vila
Recente vistoria pela GOM-E do SeMAE ao local constatou que as infraestruturas

de água e esgoto estão operando regularmente. (SeMAE)

03. Vila Toninho Esgoto (secundário) Toninho - Vila
Recente vistoria pela GOM-E do SeMAE ao local constatou que as infraestruturas

de água e esgoto estão operando regularmente. (SeMAE)

03. Vila Toninho Melhoria de Infraestrutura 
Jóckey Clube - 

Estâncias

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente e posteriormente

passado ao perímetro urbano como chácaras de recreio cujas infraestruturas de

água e/ou esgoto possue a concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana para a área urbana. A assunção destes sistemas por parte do SeMAE

depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou

execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o

SeMAE. (SeMAE)

03. Vila Toninho
Implantação de sistema de saneamento

de esgoto no Jóckey Club

Jóckey Clube - 

Estâncias

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente e posteriormente

passado ao perímetro urbano como chácaras de recreio cujas infraestruturas de

água e/ou esgoto possue a concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação pertinente para

área urbana para a área urbana. A assunção destes sistemas por parte do SeMAE

depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de adequações e/ou

execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o requerente e o

SeMAE. (SeMAE)
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03. Vila Toninho
Vazamento de esgoto na rua Vicente

Polachini próximo ao Rio Preto

Vitoria São Judas - 

Cond. Vertical
Endereço não localizado pela equipe de manutenção GOM-E do SeMAE (SeMAE)

03. Vila Toninho
Mais comércios, bancos e lotéricas na

Vila Toninho, CAIC e Cristo Rei

Região Vila 

Toninho

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de açao da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. Enviado oficio junto a CEF para o estudo de

instalaçao de loterica no bairro. (SEMDEC)

03. Vila Toninho
Comércio na região, banco e

supermercado de porte médio

Região Vila 

Toninho

A SEMDEC enviou oficio para entidades representativas destes segmentos, como

APAS, BACEN, ACIRP, Sincomercio afim de informar sobre a demanda dos

moradores do Bairro. Trata-se de ação da iniciativa privada, que está sendo

repassado para estudo de viabilidade desses empreendimentos. (SEMDEC)

03. Vila Toninho
Gerar mais fontes de emprego na região

do Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

A SEMDEC em conjunto com outras Secretarias está trabalhando para viabilizar a

implantação das demandas dos moradores. Contatos com as Entidades

representativas da area empresarial foram realizadas afim de serem informadas

das demandas dos moradores, visando assim identificar um potencial mercado

consumidor no bairro. (SEMDEC)

03. Vila Toninho Inclusão de lotéricas Toninho - Vila
Enviado oficio para Superintendencia da CEF afim de analisar a possibiidade de

abertura de novos pontos lotericos no bairro. (SEMDEC)

03. Vila Toninho

Na rua Felipe Assad Karan entre as ruas

José Dias Filho e Maria Jorge dos Santos,

empresa de peixes jogando água de

lavagem na rua

Jóckey Clube - 

Estâncias

Caso encaminhado via ouvidoria, atraves do numero 2646/19 para a Vigilancia

Sanitaria. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho
Escorpião e vetores na marginal do

minidistrito Tancredo Neves

Tancredo Neves - 

Minidist. Ind.

Atualmente os locais com infestação são atendidos atraves de ouvidoria e também

é realizado as ações de educação ambiental atraves dos agentes de saúde. Quando

os agentes identificam a necessidade de açoes de manejo ambiental, é solicitado a

gerencia de vigilancia ambiental. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho
Ampliação da UBS Vila Toninho, falta de

pediatria em plantão
Toninho - Vila

Há pediatra na UBS Vila Toninho das 7h00 as 17h00 todos os dias. Na há pediatria

na Upa Vila Toninho, pois na há necessidade tecnica. (SMSAÚDE)
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03. Vila Toninho Atendimento de saúde Toninho - Vila

Na região da Vila Toninho existem 02 (duas) Unidades Basicas de Saúde (UBS Vila

Toninho e UBS Schmitt), que juntas possuem xxEquipes de Saúde da Familia

responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros do

Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a Equipe

de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

(SMSAÚDE)

03. Vila Toninho Fiscalização nas clínicas de recuperação Toninho - Vila

Há um trabalho da Vigilancia sanitaria junto ao Ministerio Publico de fiscalização

nesses locais, tanto para os locais regulares, bem como os casos de denuncias.

(SMSAÚDE)

03. Vila Toninho
Ampliação da UBS Cristo Rei e UBSF Vila

Toninho

Região Vila 

Toninho
Há estudos para a ampliação e reforma dessas UBS. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho UPA mudança de espaço
Michel Jacob - 

Jardim

Na região da Vila Toninho existe um Pronto Socorro (Unidade de Atendimento

24h, porem custeado 100% com recurso proprio do municipio, por isso não

chamamos de UPA). Atualmente não há previsão de mudança desse serviço para

outro local, considerando o numero de atendimentos que este realiza. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho
Melhoria dos serviços de saúde da Vila

Toninho
Toninho - Vila

As equipes de saúde estão constante capacitadas para melhoria do atendimento,

bem como há ampliações de oferta de exames. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho Muitos usuários de drogas
Cambuí - Parque 

Residencial

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho
Trabalho integrado entre agente de

saúde, serviços gerais e meio ambiente

Região Vila 

Toninho

A intersetorialidade é pauta dessa Gestão que vem de forma bastante firme

implantando e implementando estrategias e tecnologias para o trabalho integrado

dos diferentes serviços. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho Ampliação da UBS Vila Toninho Toninho - Vila Há previsão para esse ano para reforma nessa unidade de saúde. (SMSAÚDE)
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03. Vila Toninho
Melhoria no agendamento de exames

(agilidade)
Toninho - Vila

As equipes de saúde estão constante capacitadas para melhoria do atendimento,

bem como há ampliações de oferta de exames. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho Saúde (principal) Toninho - Vila

Na região da Vila Toninho existem 02 (duas) Unidades Basicas de Saúde (UBS Vila

Toninho e UBS Schmitt), que juntas possuem xxEquipes de Saúde da Familia

responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros do

Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a Equipe

de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

(SMSAÚDE)

03. Vila Toninho Sem doença contagiosa Toninho - Vila

Na região da Vila Toninho existem 02 (duas) Unidades Basicas de Saúde (UBS Vila

Toninho e UBS Schmitt), que juntas possuem xxEquipes de Saúde da Familia

responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros do

Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a Equipe

de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

(SMSAÚDE)

03. Vila Toninho
Construção do poupatempo da saúde ao

lado do Quinta do Lago

Quinta do Lago 

Residence

O Serviço do Centro Medico Especializado localizado no Shopping Plaza Rio Preto é

responsável por todo o atendimento de Atenção Especializada para municipes da

nossa cidade. Atualmente não há nenhum projeto para expansão desse serviço.

(SMSAÚDE)

03. Vila Toninho Melhorar equipamentos de saúde
Região Vila 

Toninho

Na região da Vila Toninho existem 02 (duas) Unidades Basicas de Saúde (UBS Vila

Toninho e UBS Schmitt), que juntas possuem xxEquipes de Saúde da Familia

responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros do

Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a Equipe

de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

(SMSAÚDE)
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03. Vila Toninho
Promover, escolas, assistência social e

saúde Jardim Soraya
Soraya - Jardim

A intersetorialidade é pauta dessa Gestão que vem de forma bastante firme

implantando e implementando estrategias e tecnologias para o trabalho integrado

dos diferentes serviços. (SMSAÚDE)

03. Vila Toninho Retorno do distrito policial Toninho - Vila  (SMTTS)

03. Vila Toninho

Segurança devido a presença de pontos

de drogas no final da rua Maria Patriarca

Banhosi

Jóckey Clube - 

Estâncias
Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho Mais segurança, área de lazer e praças
Região Vila 

Toninho
Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho Falta ronda policial na Vila Toninho Toninho - Vila Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho melhoria da segurança Toninho - Vila Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho Segurança (principal) Toninho - Vila Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho Falta segurança à noite em toda a região Toninho - Vila Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho
Melhorar a segurança pública na região

do Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.
Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho
Política regional de combate ao tráfico

de drogas

Região Vila 

Toninho
Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

03. Vila Toninho
Falta semáforo (baixada do Tend Tudo /

Tancredo Neves)

Tancredo Neves - 

Minidist. Ind.
Já foi intalado (SMTTS)

03. Vila Toninho
Semáforo na av. de Maio com a av.

Triângulo
Moreno - Jardim

Faz parte de diretrizes de um empreendimento que será aberto nas proximidades

(SMTTS)

03. Vila Toninho Melhorias nos horários de ônibus
Região Vila 

Toninho

As linhas do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros municipal

constantemente são analisadas e estudadas e quando necessário sofrem

processos de reestruturação. As inclusões de alterações de itinerários, horários e

frota, quando pertinentes, são realizadas de acordo com a demanda procedida

através destes estudos. Dito isso, esclareço que a região da Vila Toninho

atualmente é atendida pelas linhas 407A1, 407A e 407B e que a quantidade de

horarios ofertadas pelas mesmas supre de forma satisfatória a demanda dessas.     

 (SMTTS)
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03. Vila Toninho Ponto de ônibus com abrigo e melhoria
Região Vila 

Toninho

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)

03. Vila Toninho

Mudança do trajeto do transporte

público no bairro Cristo Rei evitando

passar na rua da escola

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-o a fim de

que todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço.

Esclarecemos que a escolha dos itinerários das linhas está relacionada com a

cobertura espacial das regiões atendidas. (SMTTS)

03. Vila Toninho
Alterar o acesso dos ônibus em frente as

escolas

Região Vila 

Toninho
COMPETENCIA DO SETOR DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA SMTTS (SMTTS)

03. Vila Toninho

Proposta de implantação de ponto de

ônibus nas ruas Krikor Topdjan e Treze

de Maio no Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Ao longo da Avenida Treze de Maio já existem pontos de embarque/desembarque

que estão distribuidos em conformidade com a equidistancia entre os mesmo. Já a

Rua Krikor Topdjan não é contemplada em nenhum itinerários das linhas de nosso

sistema de transporte coletivo. (SMTTS)

03. Vila Toninho
Melhorar transporte coletivo e

mobilidade na região

Região Vila 

Toninho

A prestação de serviço de transporte público de passageiros de São José do Rio

Preto busca, da melhor maneira possível, atender a todas as demandas,

equilibrando-as a fim de todos os usuários do município possuam níveis

adequados de serviço. As linhas que atendem a Região da Vila Toninho possuem

sua oferta compativel com a demanda, bem como os itinerários praticados

abragem em sua totalidade a cobertura espacial da Região em questão.    (SMTTS)

03. Vila Toninho
Precisa de ônibus no Setsul (Região HB)

(Região Vila Toninho)

Setsul - 

Residencial

O Bairro Set Sul atualmente é atendido pela linha 401.3 com a quantidade de

oferta de horarios compativel com a demanda (SMTTS)

03. Vila Toninho
Sinalização com semáforos nas vias do

Tancredo Neves

Tancredo Neves - 

Minidist. Ind.
Obs Semáfaro (SMTTS)

03. Vila Toninho Ruas mais sinalizadas
Região Vila 

Toninho

Local encontra-se sinalizado, foi feito repintura em vários pontos, aguardando

recap para implantação de sinalização.  (SMTTS)
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03. Vila Toninho
Melhorar pavimentação e sinalização

das vias do Cristo Rei

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Local encontra-se sinalizado, foi feito repintura em vários pontos, aguardando

recap para implantação de sinalização.  (SMTTS)

03. Vila Toninho
Melhorar sinalização de trânsito na Vila

Toninho
Toninho - Vila

Local encontra-se sinalizado, foi feito repintura em vários pontos, aguardando

recap para implantação de sinalização.  (SMTTS)

03. Vila Toninho

Melhorar a sinalização de trânsito na rua

João Uruas Gomes com a rua Adimar

Xavier Machado

Toninho - Vila
Local encontra-se sinalizado, foi feito repintura em vários pontos, aguardando

recap para implantação de sinalização.  (SMTTS)

03. Vila Toninho Centro de Cultura no Cristo Rei
Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. A Secretaria desenvolve ações de formação no Núcleo de Artes Roberto

Farath, no Jardim Soraya, sendo o mais próximo desta região. (SMCULT)

03. Vila Toninho Atividades para idosos
Região Vila 

Toninho

A implantação de um Núcleo Municipal de Artes e Cultura pode atender a esta

demanda. Para tanto, é necessário um espaço adequado para a realização do

projeto. (SMCULT)

03. Vila Toninho
Criar centro de cultura e lazer na área da 

Codasp

São Judas Tadeu - 

Estância

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. A Secretaria desenvolve ações de formação no Núcleo de Artes Roberto

Farath, no Jardim Soraya, sendo o mais próximo desta região. (SMCULT)

03. Vila Toninho
Cristo Rei faltam: lazer, cultura, 

assistência social 

Cristo Rei - Conj. 

Hab.

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. A Secretaria desenvolve ações de formação no Núcleo de Artes Roberto

Farath, no Jardim Soraya, sendo o mais próximo desta região. (SMCULT)

03. Vila Toninho Jardim Soraya faltam: lazer, cultura Soraya - Jardim

No Jardim Soraya a Secretaria Municipal de Cultura mantém em funcionamento o

Núcleo de Artes e Cultura Roberto Farath, com aulas de violão, violino, viola,

teclado, piano, bateria, sax e flauta. Na área da artes plásticas existem cursos de

desenho e pintura. (SMCULT)

04. HB
Hortas comunitárias, área de lazer,

parques urbanos e cultura
Região HB

Quanto as hortas comunitárias, estão em processo de revisão de legislação para

regulamentação. As outras demandas não estão na área de atuação desta esta

Secretaria Municipal. (SMAGR)

04. HB
Assistência Social e CRAS na Vila Azul e

chácaras

Vila Azul - 

Estância

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS Novo Mundo

e vem realizando estudos periódicos para verificar a possibilidade de ampliar os

locais de atendimento. (SEMAS)
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04. HB Creche para idosos, centro dias
Cidade Jardim - 

Res.

A Secretaria de assistência social oferta o serviço de Centro Dia (popularmente

conhecido como creche para idosos) em parceria com a OSC Lar São Vicente de

Paulo e Lar Esperança que atendem todo o município. Encontra-se em estudo a

previsão de ampliação de vagas nos próximos 2 anos. (SEMAS)

04. HB Construção centro dia (idosos) Região HB

A Secretaria de assistência social oferta o serviço de Centro Dia (popularmente

conhecido como creche para idosos) em parceria com a OSC Lar São Vicente de

Paulo e Lar Esperança que atendem todo o município. Encontra-se em estudo a

previsão de ampliação de vagas nos próximos 2 anos. (SEMAS)

04. HB
Falta equipamentos - cultura, esporte,

lazer, creche

São Marco - 

Jardim

O Parque Ecológico Educativo "Danilo Santos de Miranda", está próximo ao bairro

e também existem as academias ao ar livre, o Teatro Municipal, Casa de Cultura e

o C.E. "José Luiz Spotti". (SME)

04. HB Incentivo à leitura Região HB
A unidade escolar desenvolve projetos de leitura, os alunos utilizam a biblioteca da

escola e se desenvolve o Programa Ler e Escrever. (SME)

04. HB Incentivo ao estudo com instrumentos Região HB
Capacitação para os funcionários das escolas com profissionais especializados.

(SME)

04. HB
Introduzir empreendedorismo nas

escolas
Região HB

A escola tem autonomia para aderir ou não ao JEPP (Jovens Empreendedores - em

parceria com o SEBRAE). (SME)

04. HB
Introduzir tecnologia no ensino

fundamental
Região HB

Todas as escolas possuem laboratório de informática, e o departamento digital da

SME está elaborando novos projetos para melhoria junto ao desenvolvimento

curricular das Unidades escolares. (SME)

04. HB Investir na formação de professores Região HB
Existe formação continuada para todos os professores dentro da jornada de

trabalho, bem como oferecimento de cursos e oficinas. (SME)

04. HB
Asfaltar os acessos ao bairro Estância

Sobrinho

Sobrinho - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. Não há projetos de

infraestrutura. (SMHAB)

04. HB
Asfaltar os acessos ao bairro São Miguel

Arcanjo II

São Miguel 

Arcanjo - Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. Não há projetos de

infraestrutura. (SMHAB)
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04. HB

Asfalto nos bairros Santa Ines I, Santa

Maria, São Marcos I e Iv, Estância São

Pedro (Vila Azul)

Região HB

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais e regularizados. Os interessados deverão

comparecer na Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a

particularidade de cada local. (SMHAB)

04. HB

Falta asfalto nos bairros irregulares (

Naverrete I, II, Ponte Grande, Santa Inez

e Park Azul)

Região HB

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais e regularizados. Os interessados deverão

comparecer na Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a

particularidade de cada local. (SMHAB)

04. HB
Loteamentos irregulares falta lazer e

cultura
Região HB

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

04. HB
Loteamentos irregulares falta lazer e

cultura
Região HB

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

04. HB
Coleta seletiva e ponto de apoio para a

região
Região HB

Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

04. HB

Área verde próxima a área da rua

Areópago de Itambé, entre a rua Afonso

Henrique e Maria Elias Cury

Ouro Verde - 

Jardim

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

04. HB
Área verde entre os loteamentos Portal

do Sul e Higienópolis

Portal do Sul - 

Res.

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

04. HB
Limpeza APP - Lotf João Bassitt e Paulo

de Oliveira e Silva - São Marcos

São Marco - 

Jardim

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)
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04. HB Conservação nascentes (zonas rurais) Região HB

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

04. HB
Limpeza dos córregos baixada Seca e

Marcos

São Marco - 

Jardim

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

04. HB Preservação e proteção das nascentes Região HB

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

04. HB
Valorizar as cooperativas de catadores,

implantar coleta seletiva
Região HB

No que se refere a Coleta Seletiva: Realização de estudos para implantação de

Coleta Seletiva no Município porém sem previsão ainda de início. (SMAURB)

04. HB

Plantio de árvores mesmo em lotes

privados dando autorização para

retirada quando for construir

Região HB

Para a erradicação de árvores é necessário solicitar autorização à Secretaria do

Meio Ambiente. Após a vistoria técnica é emitido um parecer. Em caso de

autorização, uma nova árvore deverá plantada no imóvel. (SMAURB)

04. HB Falta coleta seletiva em toda a região Região HB
Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

04. HB
Falta arborização urbana em toda a

região
Região HB

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

04. HB Precisa preservar as nascentes Região HB

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

04. HB

Melhoria de ponto de apoio e

manutenção da avenida Benedito

Rodrigues Lisboa

Plaza Sul - Res.
Encontra-se em desenvolvimento e estudos de recursos orçamentários para

viabilizar projeto de recuperação do Ponto de Apoio do São Francisco. (SMAURB)

04. HB
Falta manutenção nas áreas e lazer do

Tarraf
Tarraf - Jardim

Esta área não pertence a Secretária de Esportes, que não tem responsabilidade

pela manutenção e limpeza. (SMEL)

04. HB
Falta manutenção nas áreas de lazer do

São Francisco
São Francisco - Jd.

As área pertencentes a Secretaria de Esportes Campo de Futebol e ATI , foram

feita as revitalização e reforma em 2018. entregue a população em 20/08/2019.

(SMEL)

04. HB
Precisa de quadras de esportes no São

Marco

São Marco - 

Jardim

Não temos previsão a curto prazo para construção de quadas poliesportivas no

São Marco. Pois temos quadra poliesportivas próximas no loteamento Cidade

Jardim e Cristo Rei. (SMEL)

04. HB

Utilizar as áreas públicas para construir

equipamentos de esportes e cultura nos

bairros Aufervilles

Região HB Área não regularizada sem previsão de atendimento a curto prazo. (SMEL)

04. HB
Área verde com pista de caminhada

atrás da UPA do Tangará

Tangará - Jardim 

Residencial

Não temos previsão de construção de pista de caminhada a curto prazo neste

local, hoje temos um local próximo para esta prática, em torno do Campos do

Parque Estoril onde a população utiliza regularmente para esta pratica. (SMEL)
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04. HB

Construção de pista de caminhada e

academia ao ar livre próximo a UPA

Tangará

Tangará - Jardim 

Residencial

Não temos previsão de construção de pista de caminhada a curto prazo neste

local, hoje temos um local próximo para esta prática, em torno do Campos do

Parque Estoril onde a população utiliza regularmente para esta pratica. (SMEL)

04. HB Academia e parquinhos nas praças
Cidade Jardim - 

Res.

Não temos previsão de construção a curto prazo. Porem temos próximo ao loca

equipamentos que podem ser utilizados pela população. Na Praça Wesley Bassan e

rua Lafaiete José Spinola. (SMEL)

04. HB Academia e parquinhos nas praças
São Marco - 

Jardim

Não temos previsão a curto prazo para construção de novas ATI e Parquinhos mas

próximo ao loca existe equipamentos abertos a população Centro Esportivo

Cidade Jardim e Cristo Rei. (SMEL)

04. HB
Falta equipamentos - cultura, esporte,

lazer, creche

São Marco - 

Jardim

Não temos previsão a curto prazo para construção de novas ATI e Parquinhos mas

próximo ao loca existe equipamentos abertos a população Centro Esportivo

Cidade Jardim e Cristo Rei. (SMEL)

04. HB
Quadra de recreação na área verde

(acima linhão)

São Marco - 

Jardim

Não exite possibilidade de alteração destinação de Área conforme constituição do

estado. (SMEL)

04. HB

Fazer parque em área localizada entre

av. JK, Chico Mendes ao lado das áreas

(Green Valey, Harmonia, Quinta do

Golfe)

Green Valley Edge 

City

Esta área não pertence a Secretária de Esportes, próximo ao local existe vários

equipamentos esportivos para atender a população como pista de caminhada

ATIs. (SMEL)

04. HB Área de lazer, parques urbanos Região HB

Nesta região já temos vários equipamentos esportivos aberto a população como

Pista de Caminhadas, AtIs, Ginásio Esportivo e Parquinhos que podem atender

esta demanda. (SMEL)

04. HB Praça para piquenique Região HB
Na região já existe local apropriado para esta pratica, Parque Ecológico e a Praça

do Vivendas. (SMEL)

04. HB Equipamentos esportivos Região HB

Nesta região já temos vários equipamentos esportivos aberto a população como

Pista de Caminhadas, AtIs, Ginásio Esportivo e Parquinhos que podem atender

esta demanda. (SMEL)
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04. HB Incentivo ao esporte Região HB

A Secretaria de Esporte tem dois departamento voltado a atender o pulico em

geral. Departamento de Iniciação Esportiva que atende crianças e adolescentes.

Departamento de esporte comunitário que atende Adultos e a melhor Idade,

fornecendo profissionais para o auxilio nas praticas esportiva. O departamento de

esporte competitivo que ajuda a participação de atletas nas competições

esportivas como jogos Abertos e Regionais. (SMEL)

04. HB Falta área de lazer no São Marco
São Marco - 

Jardim

Temos próximo a este bairro,áreas de lazer no Bairro Cidade Jardim e Cristo Rei ,

que pode atender a demanda solicitada. A curto prazo não temos previsão de

novas construção para o local. (SMEL)

04. HB
Colocação de iluminação e pista de

caminhada

Quinta do Golfe - 

Lot. Residencial

Esta área não pertence a secretária de Esporte, não temos competência para

atender  esta  solicitação. (SMEL)

04. HB

Falta calçamento ao longo da av. Paulo

de Oliveira e Silva (avenida margeando o

córrego) e também na outra margem do

córrego

Cidade Jardim - 

Res.

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra Secretaria.

(SMSERV)

04. HB Limpeza de bueiros
São Marco - 

Jardim
O serviço nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

04. HB
Calçamento - Lotf João Bassitt e Paulo

de Oliveira e Silva - São Marcos

São Marco - 

Jardim
Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

04. HB

Falta travessia da av. Benedito

Rodrigues Lisboa prolongando a rua

Diogo Basílio Sanches

São Francisco - Jd. Demanda depende outra Secretaria. (SMSERV)

04. HB

Falta calçada na rua Dr. Raul Silva entre

as ruas Lino Braile e a rua Antônio dos

Santos Galante

Francisco 

Fernandes - Jd. 

Res.

Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

04. HB
Falta calçada na rua Maria Carolina

Caran e a rua Chafic Saab

Francisco 

Fernandes - Jd. 

Res.

Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)
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04. HB
Falta calçada/manutenção na marginal

Floriano André Cabrera na frente do DER

São Marco - 

Jardim

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra Secretaria.

(SMSERV)

04. HB
Manutenção dos piscinões da av. José

Munia do córrego Canela

Vivendas - Jardim 

Das
O serviço de limpeza nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

04. HB Falta limpeza do São Marco
São Marco - 

Jardim

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

04. HB

Existe depósito irregular de lixo na rua

Prof. José da Silveira Baldi no bairro São

Marco entre a av. Faiez Nametalah

Tarraf e a rua Prosperina Picchi Gigliotti

São Marco - 

Jardim
Fiscalização e limpeza do local são realizadas com regularidade. (SMSERV)

04. HB

Existe depósito irregular de lixo na rua

Antônio dos Santos Galante entre a rua

Antônio de Godoy e a rua Primo

Matavelli

Universitário - 

Bairro
Fiscalização e limpeza são realizadas com regularidade. (SMSERV)

04. HB

Melhoria da infraestrutura urbana

(passeio público em terrenos,

lombofaixa, sinalização de trânsito )

Francisco 

Fernandes - Jd. 

Res.

As melhorias apontadas dependem de previsão orçamentária e tambem de outra

Secretaria. (SMSERV)

04. HB
Precisa de praças nas proximidades da

Estância Unitra e do Residencial Setsul
Unitra - Estância Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

04. HB Esgoto na rua dos Rouxinóis
Parque dos 

Pássaros

O loteamento pertencia ao município de Bady Bassit, sendo em 2007, por força de

lei, passado a pertencer à São José do Rio Preto com as infraestruturas de água

e/ou esgoto na sua concepção inicial como chácaras de recreio cujo sistema de

água (reservatório, poço e redes) e sistema de esgoto (sumidouros). Devido a sua

localização (distante da malha urbana) o sistema de coleta e tratamento de esgoto

somente será viável técnica e economicamente quando o crescimento da malha

urbana alcançar esta região viabilizando obras de construção de interceptor de

esgoto.  (SeMAE)
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04. HB Limpeza das caixas d´agua
Bosque Vivendas - 

Cond.

Os reservatórios internos aos condomínios são de propriedade particular e de

responsabilidade de seus proprietários. (SeMAE)

04. HB
Esgoto Hospital de Base "transborda"

na rua Vieira de Carvalho

Panorama - 

Jardim

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana vertical (SeMAE)

04. HB
Precisa de pronto atendimento médico

no Polo Joalheiro
Polo Joalheiro

Na região do HB existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Cidade Jardim,

UBS São Francisco e CSE Estoril), que juntas possuem xxxx Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a região onde encontra-se localizado o Polo Joalheiro é território

de abrangência da UBS São Francisco. (SMSAÚDE)

04. HB
Precisa de UBS na Estância São Miguel

Arcanjo

São Miguel 

Arcanjo - Estância

Na região do HB existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Cidade Jardim,

UBS São Francisco e CSE Estoril), que juntas possuem xxxx Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a região da Estância São Miguel Arcanjo é território de

abrangência da UBS Cidade Jardim. (SMSAÚDE)
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04. HB Precisa de UBS na Estância Vila Azul
Vila Azul - 

Estância

Na região do HB existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Cidade Jardim,

UBS São Francisco e CSE Estoril), que juntas possuem xxxx Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a região da Estância Vila Azul é território de abrangência da UBS

Cidade Jardim. (SMSAÚDE)

04. HB Precisa de UBS nos Vista Alegre
Vista Alegre II E III 

- Res.

Na região do HB existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Cidade Jardim,

UBS São Francisco e CSE Estoril), que juntas possuem xxxx Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a região da Estância Vila Azul é território de abrangência da UBS

Cidade Jardim. (SMSAÚDE)

04. HB Precisa de UBS nos Vista Alegre
Vista Alegre - 

Chácaras

Na região do HB existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Cidade Jardim,

UBS São Francisco e CSE Estoril), que juntas possuem xxxx Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a região da Estância Vila Azul é território de abrangência da UBS

Cidade Jardim. (SMSAÚDE)
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04. HB
Problemas com drogas próximo as ruas

Sara Jabur, frente ao Green Village III

Green Village III - 

Cond. Res.

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

04. HB Construção UBS na zona rural
Cidade Jardim - 

Res.

Na região do HB existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Cidade Jardim,

UBS São Francisco e CSE Estoril). Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo

atendimento da população local, conforme parametros do Ministerio da Saúde.

Também faz parte do atendimento dessa população a Equipe de NASF

(profissionais de varias formações na area da saúde que atuam diretamente nas

ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a população da região

tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.  (SMSAÚDE)

04. HB Policiamento em toda a região do HB Região HB Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

04. HB

Construção de posto da guarda

municipal com banheiro e água na av.

Juscelino Kubitschek próximo ao

condomínio Harmonia Residence

Harmonia 

Residence - Lot. 

Cond.

Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

04. HB

Construção de unidade do corpo de

bombeiros no bairro Jd. Tangará na rua

Dante Adreoli

Tangará - Jardim 

Residencial
 (SMTTS)

04. HB Corpo de bombeiros, iluminação pública Urano - Jardim  (SMTTS)

04. HB

Falta segurança pública na região dos

Green Villages, Higienópolis e São

Francisco

Região HB Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)

04. HB
Falta segurança pública no São Marco e

Cidade Jardim
Região HB Será Intensificado Patrulhamento (SMTTS)
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04. HB
Instalação de lombofaixa na av.

Juscelino Kubitschek em frente à escola 
Pinheiros - Jardim

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombofaixas

no Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá

ser avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do

equipamento após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

04. HB

Lombadas - av. Faiez Nametalah Tarraf

(próximo a rua José Belmonte, 02

próximo a rua Paulo de Oliveira e Silva)

São Marco - 

Jardim

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

04. HB
Lombada na Rua Feres Bucater próximo

a esquina da Rua Francisco Henrique

São Marco - 

Jardim

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

04. HB
Implantação de redutor de velocidade

na avenida Benedito Rodrigues Lisboa

Universitário - 

Bairro

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

04. HB

Estudar a implantação de semáforo na

marginal Mário Andreazza próximo ao

viaduto da rodovia Washington Luís com

a av. Lotf João Bassit

São Marco - 

Jardim
Já foi intalado (SMTTS)

04. HB
Instalação de semáforo na av. Lotf João

Bassit no Jd. São Marco

São Marco - 

Jardim
Já foi intalado (SMTTS)

04. HB
Semáforo - av. Tancredo Neves x Lotf

João Bassitt

São Marco - 

Jardim
Já foi intalado (SMTTS)

04. HB
Semáforo - av. Potirendaba x Ruither

Moreira Rodrigues

São Marco - 

Jardim

Não existe cruzamento entre as duas vias. Caso o local correto seja Av.

Potirendaba com Av. Getulio Vargas, informo que o local faz parte do projeto de

corredores de onibus e passará por obras. (SMTTS)
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04. HB
Melhorar o transporte público no bairro

Maracanã

Maracanã - 

Jardim

O Bairro Jardim Maracanã atualmente é atendido pelas linhas 308, 308.1 e 308.2

com a quantidade de horarios ofertados compativel com a demanda (SMTTS)

04. HB
Melhorar o transporte público no bairro

Jd. Bosque das Vivendas

Bosque das 

Vivendas - Jardim

O Bairro Jardim Bosque das Vivendas atualmente é atendido pela linha 305 com a

quantidade de horarios ofertados (47 partidas com frequencia em horarios pico de

13 minutos) compativel com a demanda. (SMTTS)

04. HB

Melhorar o transporte público no bairro

Cidade Jardim, pois existem poucas

linhas de ônibus

Cidade Jardim - 

Res.

O Bairro Cidade Jardim atualmente é atendido pelas linhas 401.1, 401.2 e 401.3

com a quantidade de horarios ofertados (44 partidas com frequencia em horarios

pico de 15 minutos) compativel com a demanda. (SMTTS)

04. HB

Precisa de transporte público para os

bairros mais afastados como:

Aufervilles, Estância Sobrinho, São

Miguel Arcanjo II, Santa Apolônia

Região HB

O Auferville e a Estância São Miguel Arcanjo II atualmente são atendidos pelas

linhas 302 e 3021 e suas descendentes com a quantidade de horarios ofertados

compativel com a demanda. A Estancia Sobrinho já foi atendida pelas linhas de

nosso sistema de transporte coletivo mas devido a baixissima demanda (2

passageiros por viagem no maximo) teve seu atendimento momentaneamente

suspenso. Já na Estância Santa Apolinia será realizada pesquisa de "sobe e desce"

de passageiros nas linhas supracitadas a fim de verificar a real demanda de

passageiros oriundos da Estancias em questão. (SMTTS)

04. HB

Criação de linhas de ônibus interligando

a Cidade Jardim aos bairros vizinhos

Setsul e Jóckey Club

Cidade Jardim - 

Res.

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre as regiões do

Cidade Jardim X Set Sul X Jóquei Clube que justificasse a inclusão de um itinerário

para atendimento exclusivo. Mas após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana

serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de verificar a real

necessidade de criações de linhas perimetrais e de Mini Terminais, os quais serão

implantados em locais de grande integração. (SMTTS)
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04. HB
Ponto de ônibus (Lotf João Bassitt, Paulo

de Oliveira e Silva e João Tajara da Silva)

São Marco - 

Jardim

Esclarecemos que a definição dos locais onde são instalados os pontos de

embarque/desembarque ao longo dos itinerários das linhas do sistema de

transporte coletivo publico municipal, em todo municipio, seguem as orientações

do Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do

Ministério das Cidades. (SMTTS)

04. HB Frequência maior de ônibus Região HB

Atualmente a Região do HB é atendida pelas linhas 301, 309, 309.1, 309.2, 414,

414.1 e 703 com a somatória de horarios ofertados (240 partidas com frequencia

media de 6 minutos entre elas) compativel com a demanda.

 (SMTTS)

04. HB
Linhas de ônibus interbairro sem passar

pelo centro da cidade
Região HB

Em inicio do ano de 2016 foi criada em carater experimental a linha interbairros

704 - Região Sul / Hospital de Base a qual perdurou por 3 meses com a media de 8

passageiros por viagem, sendo assim indo de encontro com as premissas do

transporte coletivo. (SMTTS)

04. HB
Ônibus - linha Cidade Jardim (poucos) -

trecho longo

Cidade Jardim - 

Res.

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-o a fim de

que todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço.

Esclarecemos que o tempo de ciclo de uma determina linha está relacionada

diretamente com a localização geografica e a demanda da mesma. (SMTTS)

04. HB Falta linhas de ônibus interbairros Região HB

Em inicio do ano de 2016 foi criada em carater experimental a linha interbairros

704 - Região Sul / Hospital de Base a qual perdurou por 3 meses com a media de 8

passageiros por viagem, sendo assim indo de encontro com as premissas do

transporte coletivo. (SMTTS)

04. HB
Sinalização nas vias do Jardim Urano e

Estoril
Urano - Jardim

Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada em

vários pontos, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

04. HB Recapeamento / sinalização
São Marco - 

Jardim

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB
Falta sinalização de trânsito na Av.

Benedito Rodrigues Lisboa
Região HB

Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada em

vários pontos, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)
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04. HB
Falta sinalização de Trânsito na av.

Potirendaba
Região HB

Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada em

vários pontos, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

04. HB

Falta faixa de pedestre / lombofaixa na

Av. Francisco Chagas de Oliveira entre a

Av. José Munia e a Av. Juscelino

Kubitschek

Região HB
Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada em

vários pontos, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

04. HB
Falta faixa de pedestre/lombofaixa em

frente ao Parque Ecológico
São Francisco - Jd.

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB

Falta faixa de pedestre / lombofaixa na

av. Benedito Rodrigues Lisboa entre o

Jardim das Vivendas e o bairro

Universitário

Vivendas - Jardim 

Das

Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada em

vários pontos, e mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

04. HB

Falta faixa de pedestre / lombofaixa na

av. Benedito Rodrigues Lisboa entre os

bairros São Francisco e Viena I

São Francisco - Jd.
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB

Melhoria da infraestrutura urbana

(passeio público em terrenos,

lombofaixa, sinalização de trânsito )

Universitário - 

Bairro

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB

Melhoria da infraestrutura urbana

(passeio público em terrenos,

lombofaixa, sinalização de trânsito )

Morumbi - Jardim
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB

Melhoria da infraestrutura urbana

(passeio público em terrenos,

lombofaixa, sinalização de trânsito )

Francisco 

Fernandes - Jd. 

Res.

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB
Pouca sinalização de trânsito bairro

Universitário

Universitário - 

Bairro

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)
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04. HB Pouca sinalização de trânsito  Morumbi Morumbi - Jardim
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB
Pouca sinalização de trânsito Francisco

Fernandes

Francisco 

Fernandes - Jd. 

Res.

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

04. HB

Utilizar as áreas públicas para construir 

equipamentos de esportes e cultura nos 

bairros Aufervilles

Região HB

Na região HB a Secretaria de Cultura mantém dois equipamentos públicos: O

Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto e a Casa de Cultura Dinorath do Valle.

Na Casa de Cultura funciona um Núcleo de Artes e Cultura, com aulas de ballet,

dança contemporânea, dança de salão, teatro iniciante e teatro avançado.

(SMCULT)

04. HB
Falta equipamentos - cultura, esporte, 

lazer, creche

São Marco - 

Jardim

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

04. HB
Hortas comunitárias, área de lazer, 

parques urbanos e cultura
Região HB

Na região HB a Secretaria de Cultura mantém dois equipamentos públicos: O

Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto e a Casa de Cultura Dinorath do Valle.

Na Casa de Cultura funciona um Núcleo de Artes e Cultura, com aulas de ballet,

dança contemporânea, dança de salão, teatro iniciante e teatro avançado.

(SMCULT)

05. Represa Mercado e feira livre Yolanda - Jardim

Não está prevista a instalação de Feira Livre no Jardim Yolanda devido a

proximidade com o Bairro São Deocleciano onde existe feira em funcionamento

aos sábados. (SMAGR)

05. Represa Centro de convivência para idosos
São Deocleciano - 

Conj. Hab.

A Secretaria de assistência social por meio do Centro de Convivência do Idoso -

CCI oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que atende todo

o município e no CRAS São Deocleciano para a região da represa oferece o serviço

de convivência e fortalecimento de vínculos (60 anos ou mais). O município ainda

possui a rede socioassistêncial com a oferta deste Serviço por meio da Associação

São Deocleciano. (SEMAS)
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05. Represa
Projetos sociais para crianças e

adolescentes

São Deocleciano - 

Conj. Hab.

A Sec. Mun.de assistência social oferta por meio do CRAS São Deocleciano o

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de

Convivência e fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos e Idosos) e Serviço de

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. A rede

socioassistêncial - OSC Associação de Assistência São Deocleciano e Maquininha

do Futuro também oferece serviço de convivência e fortalecimento de

vínculospara crianças, adolescentes , adultos e idosos. (SEMAS)

05. Represa
Infraestrutura (equip. públicos) escola,

UBS e projetos sociais

Luz da Esperança - 

Residencial

A Sec. Mun.de assistência social oferta por meio do CRAS São Deocleciano o

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de

Convivência e fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos e Idosos) e Serviço de

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. A rede

socioassistêncial - OSC Associação de Assistência São Deocleciano e Maquininha

do Futuro também oferecem serviço de convivência e fortalecimento de

vínculospara crianças, adolescentes , adultos e idosos. (SEMAS)

05. Represa Centro de idosos  na região
São Deocleciano - 

Conj. Hab.

A região é atendida pelo CRAS São Deocleciano que oferta serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos para pessoas com 60 anos ou mais, o município possui

um Centro de Convivência do Idosos - CCI que oferta este mesmo Serviço aos

idosos de todo o município. (SEMAS)

05. Represa Projeto social para idosos e crianças
Luz da Esperança - 

Residencial

A Sec. Mun.de assistência social oferta por meio do CRAS São Deocleciano o

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de

Convivência e fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos e Idosos) e Serviço de

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. A rede

socioassistêncial - OSC Associação de Assistência São Deocleciano e Maquininha

do Futuro também oferecem serviço de convivência e fortalecimento de

vínculospara crianças, adolescentes , adultos e idosos.(SEMAS)
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05. Represa

A região dos Parques da Liberdade e da

Luz da Esperança precisam de

assistência social e projetos sociais

Região Represa

Os bairros que compõem a região da represa podem buscar atendimento no CRAS

São Deocleciano que oferta Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

(PAIF); Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos e Idosos)

e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e

Idosas. A rede socioassistêncial - OSC Associação de Assistência São Deocleciano e

Maquininha do Futuro também oferece serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculospara crianças, adolescentes , adultos e idosos. Estudos serão realizados

para prever melhor acesso da população destes bairros aos serviços da assistência

social. (SEMAS)  

05. Represa Creche em período Integral
São Deocleciano - 

Conj. Hab.

Projeto para ampliação de salas na EM DÉCIO MONZONI (02 salas de aula para

atendimento de Berçários e Maternais. (SME)

05. Represa
Escola estadual e creche para terceira

idade 

São Miguel - 

Parque

Escola estadual sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino do Estado.

(SME)

05. Represa Escola estadual e UBS
Liberdade V - 

Parque da
É de responsabilidade da Rede Estadual de Ensino. (SME)

05. Represa
Infraestrutura (equip. públicos) escola,

UBS e projetos sociais

Luz da Esperança - 

Residencial

Várias escolas municipais estão passando por reformas e melhorias estruturais,

que acordo com o levantamento técnico dos engenheiros. (SME)

05. Represa Creche para ensino médio Yolanda - Jardim Ensino Médio em período integral sob responsabilidade da rede estadual. (SME)

05. Represa Creches funcionamento período integral Região Represa
Aluguel de casa no bairro Maceno, para atendimento de creche (parcial e

integral). (SME)

05. Represa Falta creches (0 a 3) e escolas (11 a 19) Yolanda - Jardim

Projeto para ampliação de salas na EM EM ANTÔNIO ESPADA FILHO (duas salas de

aula para atendimento de 1º ano do ensino fundamental); na EM NORBERTO

BUZINI (adequação de uma sala para atendimento de pré-escola -1ª etapa, e

construção de duas salas de aula para atendimento de ensino fundamental). (SME)

05. Represa
Falta vagas para ensino infantil,

fundamental e médio
Região Represa

Ações para ampliação do atendimeto na educação infantil e ensino fundamental

respondido acima. Quanto ao ensino fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino

Médio, sob responsabilidade da rede estadual. (SME)
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05. Represa

A região dos Parques da Liberdade e da

Luz da Esperança precisam de

equipamentos esportivos, escolas e UBS

Região Represa

Estudos e levantamentos da demanda nas diversas regiões estão sendo realizadas

para atendimento de todas as crianças. Na pré escola e fundamental I todas as

crianças são atendidas pelo municipio. Escolas de ensino médio é de

responsabilidade do Governo do  Estado de São Paulo. (SME)

05. Represa

Estâncias e bairros afastados falta

infraestrutura, urbanização,

pavimentação, regularização

Região Represa

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

05. Represa

Campanha nas UPA's, UBS's e nos

prédios públicos para ajudar as pessoas

do sexo feminino no combate a

violência contra a mulher

Região Represa

"As oficinas oficinas de Atendimento à Mulher em Situação de Violência visitam as

UPAS's, UBS's, escolas, prédios úblicos, quando estas visitaas são solicitadas à

Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com

Deficiência, Raça e Etnia". (SMMULHER)

05. Represa

Campanha nas UPA's, UBS's e nos

prédios públicos para ajudar as pessoas

do sexo feminino no combate a

violência contra a mulher

Região Represa

"As oficinas oficinas de Atendimento à Mulher em Situação de Violência visitam as

UPAS's, UBS's, escolas, prédios úblicos, quando estas visitas são solicitadas à

Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com

Deficiência, Raça e Etnia". (SMMULHER)

05. Represa Sinalização de trânsito e nome de ruas
São João - 

Estância

Informamos que competência sobre placas toponímicas está sobre a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, tendo em vista a Lei nº

13.008 de 02 de Agosto de 2018 que altera dispositivo da Lei nº 11.415, de 18 de

dezembro de 2013 nos §§ 2º e 3º do art. 1º, a competência sobre placas

toponímicas ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito,

Transportes e Segurança. (SMAURB)

05. Represa Sinalização de trânsito e nome de ruas
São João I - 

Estância

Informamos que competência sobre placas toponímicas está sobre a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, tendo em vista a Lei nº

13.008 de 02 de Agosto de 2018 que altera dispositivo da Lei nº 11.415, de 18 de

dezembro de 2013 nos §§ 2º e 3º do art. 1º, a competência sobre placas

toponímicas ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito,

Transportes e Segurança. (SMAURB)
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05. Represa Arborização Região Represa

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

05. Represa Preservação do meio ambiente Região Represa

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

05. Represa Recuperar APP´s Região Represa

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

05. Represa

Plantio de árvores nas calçadas públicas

na rua Francisco Salgado Bueno entre a

avenida João Gouveia Luiz e a rua

Professor Marcio da Cunha

Região Represa

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

05. Represa
A região necessita de mais áreas verdes

nos mananciais
Região Represa

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

05. Represa
Descartes irregulares de lixo nas áreas

vazias da av. Nelson Sinibaldi
Região Represa

Efetuar denúncia para que a fiscalização apure e tome as medidas legais.

(SMAURB)

05. Represa Metais pesados na represa Região Represa No que se refere ao espelho d'água,  a responsabilidade é do Semae. (SMAURB)
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05. Represa Preservação de APP
Recanto Feliz - 

Chac.

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

05. Represa Preservação de APP Yvonne - Estância

As Secretarias e o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de

nascentes e áreas de reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão

definidas estratégias e medidas para a preservação ou recuperação destas áreas.

Tratando-se de propriedades particulares, é obrigação do proprietário relar pela

área. (SMAURB)

05. Represa Preservação de APP
São João - 

Estância

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

05. Represa Preservação de APP
São João I - 

Estância

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

05. Represa Arborização Região Represa

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

05. Represa Lixeira na ponte estaiada Região Represa

O novo contrato de Coleta Domiciliar que será licitado no final do ano (2019)

prevê a instalação de novas lixeiras bem como a manutenção em diversos pontos

da cidade. (SMAURB)
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05. Represa Coleta seletiva de resíduos Região Represa
Realização de estudos para implantação de Coleta Seletiva no Município porém

sem previsão ainda de início. (SMAURB)

05. Represa Ponto de apoio
Liberdade V - 

Parque da

Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. Existe o Ponto de

Apoio do Soraya que atende esta região. (SMAURB)

05. Represa Ponto de apoio para troca de usados Região Represa
Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. Existe o Ponto de

Apoio do Soraya que atende esta região. (SMAURB)

05. Represa Preservar a área verde da região Região Represa

O local será cadastrado no banco de áreas para ações ambientais, desde que

assumido junto a Associação de Bairro local, termo de cooperação para

preservação e manutenção. (SMAURB)

05. Represa
Tornar represa mais familiar /

aconchegante
Região Represa

Inicialmente, devemos intensificar a fiscalização não só por meio físico, com o

patrulhamento pela GCM, mas também conforme processo em andamento de

fiscalização digital com a instalação de câmeras de monitoramento. Seguindo estas

ações, estamos realizando adequações de acessibilidade tais como instalação de

corrimãos, pisos táteis, rampas e também revitalizações paisagísticas além de

instalação de um jardim sensorial. Buscaremos, ainda, em parceria a exemplo de

esporte e cultura para realização de eventos que busquem tornar a represa cada

vez mais um espaça familiar. (SMAURB)

05. Represa Ponto descarte concreto Constroeste
São Deocleciano II 

- Conj. Hab.

A Empresa vencedora de uma Licitação, para realizar por exemplo uma obra de

melhoria para o Município utiliza-se, com a permissão do próprio Município, um

local próximo para servir de ponto de apoio, de forma temporária. Com o fim da

obra, a empresa deve realizar a recuperação do local utilizado como ponto de

apoio temporárioe devolver ao Município do jeito que a recebeu. (SMAURB)

05. Represa

Espaço público sem arborização e

manutenção (prolongamento av. Nelson

Pires Albuq.)

Liberdade III - 

Parque da

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)
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05. Represa Arborização precária
Jardins - 

Residencial

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

05. Represa Falta coleta seletiva Região Represa
Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

05. Represa Preservar os mananciais Região Represa

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

05. Represa

A região do São Deocleciano, São José

do Rio Preto K, Vila Flora, São Miguel

precisa de mais limpeza das ruas

Região Represa
Locais de varrição são pré-determinados em contrato abrangendo os pontos de

maiores tráfegos de pessoas e veículos como por exemplo avenidas. (SMAURB)

05. Represa

Na região entre a av. Nadima Damha e o

trilho do trem foi feito a seguinte

observação: a paisagem urbana natural

é um ponto legal da região

Região Represa

A margem esquerda do Rio Preto no lago 3, entre o espelho d'água e a linha do

trem é formada por diversas propriedades particulares e pela área sob

responsabilidade da Rumo Logística (exceto o viveiro municipal); e a margem

direita, entre o espelho d'água e a Av. Nadima Damha, atualmente, é de

responsabilidade da empresa Guarani conforme acordado com a Prefeitura

Municipal. (SMAURB)

05. Represa

Ciclovia para treino de alta velocidade

separado da pista de lazer / caminhada

e assessoria esportivas

Região Represa

A Prefeitura está estudando a viabilidade de construção de ciclovias na cidade.

Porém, não temos a informação de quais os locais que serão contemplados. Foi

realizada uma reunião na prefeitura para viabilizar esta demanda. (SMEL)

05. Represa
Esporte na área ao fundo do Damha

Village Rio Preto

Village Rio Preto - 

Cond. Res.
Área não pertence a esta Secretaria. (SMEL)
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05. Represa Lazer Yolanda - Jardim

Não temo previsão de novas construções para o local a curto prezo, porem temos

próximo ao loca a pista de caminhada da represa III com Ati aberta a população.

(SMEL)

05. Represa Projetos para crianças e adolescentes 
Luz da Esperança - 

Residencial

Não temos previsão de novas construções na área, já que é a sec de Planejamento

quem faz estes estudos. Porém na região de Talhado, no Bairro Lealdade e

Amizade, estamos inaugurando um novo centro esportivo para a população e no

próprio subdistrito temos um campo, tudo aberto à população. (SMEL)

05. Represa

Criação de novos equipamentos de

esporte e lazer em áreas vazias no final

da avenida Nadima Damha , próximo a

rotatória de acesso ao Recanto do Lago

Região Represa Área não pertence a Secretaria de Esportes. (SMEL)

05. Represa

Criar espaço de recreação e esportes em

áreas institucionais na avenida Benedito

Sufredini

Região Represa
Não há previsão de novas construção no local, no local já existe um campo de

futebol. (SMEL)

05. Represa

Criar espaço poliesportivo na avenida

Nelson Sinibaldi entre a rua Anásia José

Bolçone e a rua Sader Madlun

Região Represa Área não pertence a Secretaria de Esportes e lazer. (SMEL)

05. Represa

Melhorar equipamentos de uso do

parque da represa que já existem

(práticas de esportes e lazer) talvez

criação de novos usos com educação da

população

Região Represa

Próximo a represa já temos vários equipamentos abertos a população que ainda

não estão com sua capacidade de atendimento esgotados . Não temos previsão

para novas construção. O Complexo Wilson Romano Calil será revitalizado e

reformado. (SMEL)

05. Represa
Pista de caminhada do lado oposto da

Nadima Damha – BR / Recanto do Lago
Região Represa

Não existe previsão de nova construção no local,próximo a este loca já existe a

pista de caminhada as margens da Represa III. (SMEL)

05. Represa
Pista de caminhada entre Village Damha

Rio Preto II e Luz da Esperança

Village Damha Rio 

Preto II

Esta área não pertence a Secretaria de Esportes, porem no parque da represa

temos varias atividade voltadas a população. (SMEL)
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05. Represa
Pista de caminhada / iluminação /

calçada / arborização

Village Rio Preto - 

Cond. Res.

Não existe previsão de nova construção no local,próximo a este loca já existe a

pista de caminhada as margens da Represa III. (SMEL)

05. Represa Projetos de esporte para adolescente
Liberdade III - 

Parque da

A Secretaria já oferece atividade no Centro Esportivo parque da Liberdade, com

atividade para todas as idades. (SMEL)

05. Represa

A região dos Parques da Liberdade e da

Luz da Esperança precisam de

equipamentos esportivos, escolas e UBS

Região Represa

Não existe previsão de novas instalações a curto prazo, a Secretaria de esporte

tem equipamentos para atender a população no Centro Esportivo parque da

Liberdade. (SMEL)

05. Represa Calçadas acessíveis
Vista Alegre - 

Jardim

Por tratar de obra de grande porte, a demanda também depende de outra

Secretaria. (SMSERV)

05. Represa

No cruzamento da av. Benedito

Sufredini com a av. João Clemente

precisa arrumar a calçada

Anice - Jardim Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

05. Represa Limpeza de bueiros Yolanda - Jardim O serviço nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

05. Represa
Bueiro entupido frente para o

McDonald´s

Três Marias - 

Residencial
O serviço nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

05. Represa Mato (áreas vazias)
São Miguel - 

Parque

O serviço de roçada e limpeza nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

05. Represa
Mato (áreas vazias) no fim da av.

Benedito Sufredini

Flora - Residencial 

Vila

O serviço de roçada e limpeza nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

05. Represa Mato / lixo
São Deocleciano II 

- Conj. Hab.

O serviço de roçada e limpeza nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

05. Represa
Terrenos baldios na marginal Jornalista

Roberto Marinho 

São Miguel - 

Parque

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

05. Represa Terrenos baldios Yolanda - Jardim
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)
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05. Represa Cuidar melhor da água da represa Região Represa

Está em fase de execução pelo SeMAE de estudos técnicos e projetos para

desassoreamento, construção de dispositivos e plano de proteção à poluição

difusa na região da represa municipal, seguindo-se após sua conclusão a execução

dos serviços e obras (SeMAE)

05. Represa
Ocorrência água de chuva na rede de

esgoto no Jd. Bordon
Bordon – Jardim

Está em fase de elaboração pelo SeMAE de estudos e projetos para Implantação

de plano de prevenção e combate despejos irregulares de águas pluviais no

sistema de esgoto.  (SeMAE)

05. Represa Rota turismo / caminhada / bike
Damha VI - Pq. 

Residencial

A SEMDEC em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, alem da

Secretaria de Esportes estão fazendo estudos para varios projetos voltados ao

lazer esportivo praticado na area da Represa.  (SEMDEC)

05. Represa Rota turismo / caminhada / bike
Giardino - Casas 

de Florença

A SEMDEC em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, alem da

Secretaria de Esportes estao fazendo estudos para varios projetos voltados ao

lazer esportivo praticado na area da Represa.  (SEMDEC)

05. Represa Rota turismo / caminhada / bike Maria Julia - Res.

A SEMDEC em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, alem da

Secretaria de Esportes estao fazendo estudos para varios projetos voltados ao

lazer esportivo praticado na area da Represa.  (SEMDEC)

05. Represa Ponto turístico, porém pouco explorado Região Represa

A SEMDEC em parceria com grupo de arquitetos locais esta finalizando estudos de

reformulação do espaço, visando torna-lo mais agradavel aos frequentadores do

local. (SEMDEC)

05. Represa Supermercados, comércios, shoppings
Três Marias - 

Residencial

A SEMDEC já enviou correspondencias as Entidades representativas dos

empresarios locais, afim de repassar informação do potencial de negocio a ser

desenvolvido no local. (SEMDEC)

05. Represa Falta agência bancária Região Represa

Enviado oficio para FEBRABAN afim de dar conhecimento da demanda da

populaçao por este importante serviço. Trata-se de ação da iniciativa privada para

a definiação da implantação de agencias bancarias na regiao da Represa Municipal.

(SEMDEC)
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05. Represa

Criar centro comercial centralizado

entre os bairros: Luz da Esperança,

Parques da Liberdade, Village Damha II,

São Deocleciano e Complexo Rios Di

Itália

Região Represa

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

05. Represa

Munícipes andam na represa (no

passeio) com cachorros de grande porte

sem a guia (falta placas de proibição)

Região Represa

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

05. Represa

Andarilhos e mendigos invadiram a

região da represa com cachorros

predadores que atacam animais

silvestres

Região Represa
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa

A represa por ser o cartão postal da

cidade não deveria ter tanto descarte de

animais, precisamos de 1 abrigo público

Região Represa
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa
Áreas de abandonos felinos

monitoramento por câmeras
Região Represa

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa

Abandono de animais, monitoramento

no fim da av. Nadima Damha, rotatória

com rua Cecconi e Gerosa

Damha IV - Pq. 

Residencial

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa
Abandono de animais na represa,

próximo ao viaduto da BR - 153
Região Represa

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa

Melhorar a fiscalização para evitar o

abandono dos animais na rotatória

entre os bairros Damha II e o Residencial

Recanto do Lago

Jardins - 

Residencial

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)
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05. Represa Animais abandonados
Damha IV - Pq. 

Residencial

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa

Falta de monitoramento, câmeras de

segurança e fiscalização adequada, na

gestão do abandono e maus-tratos dos

animais na região do lago três da

represa

Região Represa
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa
Maior ponto de descarte de animais é a

rotatória de acesso ao Recanto do Lago
Região Represa

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa

Área crítica de abandono de gatos e

matança por partes de predadores entre

o colégio Ressurreição e a rotatória de

acesso ao Recanto do Lago

Região Represa
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa
Na ciclovia do lago três da represa

existem animais sem coleira ou guia
Região Represa

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa

A represa por ser um cartão postal de

Rio Preto não deveria ser um ponto de

descarte de tantos animais

principalmente gatos

Região Represa
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

05. Represa Ampliação UBS São Deocleciano
São Deocleciano II 

- Conj. Hab.

A UBS São Deocleciano foi contemplada no ano de 2019 com recurso para reforma

e ampliação, iniciando tais atividades até fevereiro/19. (SMSAÚDE)

05. Represa Centro de reabilitação e fisioterapia
Village Damha Rio 

Preto III

Atualmente no municipio existem 02 (dois) CER (Centro de Especialidade em

Reabilitação), que respondem por todo o atendimento do municipio e 01 (um)

Serviço de urgência em Fisioterapia localizado na Região Norte do municipio.

(SMSAÚDE)
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05. Represa Escola estadual e UBS
Liberdade V - 

Parque da

O Parque da Liberdade V fica no territorio de atendimento da UBS São Deocleciano 

que tem capacidade de atendimento da população local; inclusive essa UBS foi

contemplada com recurso financeiro e passara por reforma e ampliaçao a fim de

melhorar o atendimento da população local. (SMSAÚDE)

05. Represa
Infraestrutura (equip. públicos) escola,

UBS e projetos sociais

Luz da Esperança - 

Residencial

O Luz da Esperança é uma região que foi contemplada com a construção de UBS

que tera sua obra iniciada no ano de 2019. (SMSAÚDE)

05. Represa
Centro de reabilitação de fisioterapia na

região

São Deocleciano - 

Conj. Hab.

Atualmente no municipio existem 02 (dois) CER (Centro de Especialidade em

Reabilitação), que respondem por todo o atendimento do municipio e 01 (um)

Serviço de urgência em Fisioterapia localizado na Região Norte do municipio.

(SMSAÚDE)

05. Represa UBS
Luz da Esperança - 

Residencial

O Luz da Esperança é uma região que foi contemplada com a construção de UBS

que tera sua obra iniciada no ano de 2019. (SMSAÚDE)

05. Represa

A região dos Parques da Liberdade e da

Luz da Esperança precisam de

equipamentos esportivos, escolas e UBS

Região Represa

O Parque da Liberdade V fica no territorio de atendimento da UBS São Deocleciano 

que tem capacidade de atendimento da população local; inclusive essa UBS foi

contemplada com recurso financeiro e passara por reforma e ampliaçao a fim de

melhorar o atendimento da população local. O Luz da Esperança é uma região que

foi contemplada com a construção de UBS que tera sua obra iniciada no ano de

2019. (SMSAÚDE)

05. Represa
Recapeamento e lombadas na av. Silvio

Della Roveri
Yolanda - Jardim  (SMTTS)

05. Represa Recape rua João Carlos Gonçalves Yolanda - Jardim
Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

05. Represa

Aumento da ronda da guarda municipal

(inibir o abandono) aumentar segurança

na represa com instalação de câmeras

de monitoramento

Região Represa
Será Intensificado Patrulhamento. Em andamento a Instalação de Câmeras.

(SMTTS)
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05. Represa

Monitoramento por vídeo em baixo dos

pontilhões, passarelas e represa

municipal

Região Represa
Será Intensificado Patrulhamento. Em andamento a Instalação de Câmeras.

(SMTTS)

05. Represa Segurança na represa Região Represa Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

05. Represa

A região do São Deocleciano, São José

do Rio Preto K, Vila Flora, São Miguel

precisa de mais segurança

Região Represa Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

05. Represa

A região dos Parques da Liberdade e da

Luz da Esperança precisam de mais

policiamento

Região Represa Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

05. Represa Monitoramento 24 horas Região Represa
Será Intensificado Patrulhamento. Em andamento a Instalação de Câmeras.

(SMTTS)

05. Represa
Lombofaixas nos entroncamentos de

condomínios
Região Represa

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombofaixas

no Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá

ser avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do

equipamento após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

05. Represa

Falta de lombada para proteção de

pessoas e animais na região do lago três

da represa

Região Represa

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

05. Represa

Falta semáforo no cruzamento da av.

Nelson Sinibaldi com a rua José Arlindo

de Melo Silva

São Miguel - 

Parque
Será feito estudos no local  (SMTTS)

05. Represa Ponto de ônibus Yolanda - Jardim

Os pontos de embarque/desembarque do sistema de transporte coletivo

municipal seguem os critérios de atendimento segundo orientações do Caderno de

Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do Ministério das

Cidades. (SMTTS)
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05. Represa

Mais linhas de ônibus para toda a região

principalmente próximo ao Recanto dos

Eduardos, Complexo Rios de Itália e para

os condomínios

Região Represa

Atualmente as regiões mencionadas são atendidas pelo sistema de transporte

coletivo com a oferta compativel à demanda. Em contrapartida e após a conclusão

do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X

Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de novas linhas, bem

como o incremento de horarios nas já existentes. (SMTTS)

05. Represa
Transporte público com linhas diretas e

com mais disponibilidade de horários
Região Represa

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais e a quantidade de horarios que serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

05. Represa

Ponte de acesso (estaiada) à av. Duque

de Caxias necessita urgente para

segurança dos 02 colégios, sinalização,

lombada, faixa de pedestre e radar de

velocidade (entre SESI e Colégio

Ressureição) vários atropelamentos

Região Represa
Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura em 03/2019 em vários pontos, e

mais melhorias estão sendo feitas. (SMTTS)

05. Represa Sinalização de trânsito e nome de ruas
São João - 

Estância

Está em estudos, abertura de licitação e contratação para confecção de placas,

para posteriormente fazer implantação.  (SMTTS)

05. Represa Sinalização de trânsito e nome de ruas
São João I - 

Estância

Está em estudos, abertura de licitação e contratação para confecção de placas,

para posteriormente fazer implantação.  (SMTTS)

05. Represa
Atropelamentos de capivaras, instalar

radar, lombadas e sinalização
Região Represa

Foi implantados placas de animais silvestres, em todos os lagos da represa

municipal, e mais melhorias estão sendo feitas no local.  (SMTTS)

05. Represa
Cultura na área ao fundo do Damha 

Village Rio preto

Village Rio Preto - 

Cond. Res.
(SMCULT)

05. Represa Equipamentos culturais para shows
Liberdade II - 

Parque da

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

05. Represa Construção de espaços culturais
Liberdade III - 

Parque da

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central
Criação de espaços específicos para a

realização de feiras no período noturno
Região Central Projeto em desenvolvimento em parceria com a CATI e Sindicato Rural. (SMAGR)

06. Central
Funcionamento noturno do mercadão

com bares e restaurantes
Centro - Bairro

Tal demanda é atribuição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

responsável pela gestão do Mercado Municipal. (SMAGR)

06. Central

Concentração de mendigos (moradores

de rua) na região compreendida pelos

bairros Angélica I, Angélica II, Vila

Maceno, Jardim São Vicente,

Loteamento São Luis, Vila Dias, Jardim

Vera Lúcia e Jardim dos Seixas

Região Central

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as diversas políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta o serviço de abordagem social que se

desloca por todas as regiões do município ofertando atendimento in loco à pessoa

em situação de rua. Temos também no município o Centro POP que atende e

acompanha essa população, a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar e estão situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O

município disponibiliza também o telefone 199 para recebimento de informações

referente à pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais

públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego. As OSCs Albergue

Noturno, Assossiação Madre Teresa de Calcutá e VIAMOR oferecem atendimento

às pessoas em situação de rua. (SEMAS)

06. Central
Implantação de casas de repouso para

idosos
Região Central

A Secretaria de Assistência Social oferta o serviço de acolhimento institucional

para pessoas idosas em parceria com as OSC Lar São Vicente de Paulo, Lar

Esperança, Lar Santa Rita de Cássia e Lar de Betania que atendem todo o

município. Encontra-se em estudo a necessidade de ampliação de vagas no

Município. (SEMAS)
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06. Central

Moradores de rua (insegurança) na

região compreendida pelos bairros Vila

Ercília, Vila Bom Jesus, Vila Santa Cruz,

Vila Fiorezzi, Vila Aurora e Vila Santo

Antônio

Região Central

A questão da pessoa em situação de rua é afeta às várias políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta serviços da política de assistência social,

como: serviço de abordagem social (que se desloca por todas as regiões do

município ofertando atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro

POP que atende e acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que

oferece diariamente alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº

3697. O município disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações

referentes às pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em

locais públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)

06. Central Moradores de rua Paulista - Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta serviços da política de assistência social,

como: serviço de abordagem social (que se desloca por todas as regiões do

município ofertando atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro

POP que atende e acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que

oferece diariamente alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº

3697. O município disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações

referentes às pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em

locais públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)
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06. Central Moradores de rua
São Vicente - 

Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta serviços da política de assistência social,

como: serviço de abordagem social (que se desloca por todas as regiões do

município ofertando atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro

POP que atende e acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que

oferece diariamente alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº

3697. O município disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações

referentes às pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em

locais públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Curti - Vila

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Centro - Bairro

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Boa Vista - Bairro

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

São Vicente - 

Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Mafalda - Vila

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Vera Lígia - Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Europa - Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Mançor Daud - 

Pq. Res. Com.

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta serviços da política de assistência social,

como: serviço de abordagem social (que se desloca por todas as regiões do

município ofertando atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro

POP que atende e acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que

oferece diariamente alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº

3697. O município disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações

referentes às pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em

locais públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Desenvolvimento de amplo programa

integrado de assistência aos moradores

de rua, principalmente os usuários da

Vila Curti, do quadrilátero central, Boa

Vista, Jardim São Vicente, Vila Mafalda,

Vera Lígia, Jardim Europa, Mançor Daud

(próximo à Washington Luís) e cemitério

São João Batista (Jardim Herculano)

Herculano - 

Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)

06. Central

Equipar a região com complexos de

assistência e lazer aos idosos (3ª idade)

das Vilas Anchieta, Santa Isabel, Nossa

Senhora do Carmo, Giachetto e Lisboa

Anchieta - Vila

Na referida região a Secretaria de Assistência Social possui o Centro de

Convivência do Idoso - CCI onde é ofertado o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos com atividades diversificadas para todos os idosos do

muncípio. E o CRAS Central também oferta. (SEMAS)

06. Central

Equipar a região com complexos de

assistência e lazer aos idosos (3ª idade)

das Vilas Anchieta, Santa Isabel, Nossa

Senhora do Carmo, Giachetto e Lisboa

Santa Izabel - Vila

Na referida região a Secretaria de Assistência Social possui o Centro de

Convivência do Idoso - CCI onde é ofertado o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos com atividades diversificadas para todos os idosos do

muncípio. O CRAS Centro também oferta o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos para idosos, este é executado no Bairro Santa Cruz.

(SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central

Equipar a região com complexos de

assistência e lazer aos idosos (3ª idade)

das Vilas Anchieta, Santa Isabel, Nossa

Senhora do Carmo, Giachetto e Lisboa

Nossa Senhora do 

Carmo - Vila

Na referida região a Secretaria de Assistência Social possui o Centro de

Convivência do Idoso - CCI onde é ofertado o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos com atividades diversificadas para todos os idosos do

muncípio. O CRAS Centro também oferta o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos para idosos, este é executado no Bairro Santa Cruz.

(SEMAS)

06. Central

Equipar a região com complexos de

assistência e lazer aos idosos (3ª idade)

das Vilas Anchieta, Santa Isabel, Nossa

Senhora do Carmo, Giachetto e Lisboa

Giachetto - Lot

Na referida região a Secretaria de Assistência Social possui o Centro de

Convivência do Idoso - CCI onde é ofertado o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos com atividades diversificadas para todos os idosos do

muncípio. O CRAS Centro também oferta o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos para idosos, este é executado no Bairro Santa Cruz.

(SEMAS)

06. Central

Equipar a região com complexos de

assistência e lazer aos idosos (3ª idade)

das Vilas Anchieta, Santa Isabel, Nossa

Senhora do Carmo, Giachetto e Lisboa

Lisboa - Vila

Na referida região a Secretaria de Assistência Social possui o Centro de

Convivência do Idoso - CCI onde é ofertado o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos com atividades diversificadas para todos os idosos do

muncípio. O CRAS Centro também oferta o serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos para idosos, este é executado no Bairro Santa Cruz.

(SEMAS)

06. Central
Existe moradores de rua na av. Antônio

Tavares Pereira próximo a represa
Fuscaldo - Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as diversas políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta o serviço de abordagem social que se

desloca por todas as regiões do município ofertando atendimento in loco à pessoa

em situação de rua. Temos também no município o Centro POP que atende e

acompanha essa população, a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar e estão situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O

município disponibiliza também o telefone 199 para recebimento de informações

referente à pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais

públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego. As OSCs Albergue

Noturno, Assossiação Madre Teresa de Calcutá e VIAMOR oferecem atendimento

às pessoas em situação de rua. (SEMAS)
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06. Central

Existem moradores de rua na av. Bady

Bassit entre as ruas Rubião Júnior e

Penita

Centro - Bairro

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as diversas políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta o serviço de abordagem social que se

desloca por todas as regiões do município ofertando atendimento in loco à pessoa

em situação de rua. Temos também no município o Centro POP que atende e

acompanha essa população, a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar e estão situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O

município disponibiliza também o telefone 199 para recebimento de informações

referente à pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais

públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego. As OSCs Albergue

Noturno, Assossiação Madre Teresa de Calcutá e VIAMOR oferecem atendimento

às pessoas em situação de rua.(SEMAS)

06. Central

Existem moradores de rua na praça

localizada no cruzamento da rua Silva

Jardim com a Candido Carneiro e na

praça localizada no cruzamento da av.

Adolfo Lutz com a rua Marechal

Deodoro

Bom Jesus - Vila

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as diversas políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta o serviço de abordagem social que se

desloca por todas as regiões do município ofertando atendimento in loco à pessoa

em situação de rua. Temos também no município o Centro POP que atende e

acompanha essa população, a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar e estão situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O

município disponibiliza também o telefone 199 para recebimento de informações

referente à pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais

públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego. As OSCs Albergue

Noturno, Assossiação Madre Teresa de Calcutá e VIAMOR oferecem atendimento

às pessoas em situação de rua. (SEMAS)
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06. Central

Existem moradores de rua no

cruzamento da rua São Paulo com a av.

Philadelpho Gouveia Neto

Vera Lígia - Jardim

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as diversas políticas sociais. A

Secretaria de assistência social oferta o serviço de abordagem social que se

desloca por todas as regiões do município ofertando atendimento in loco à pessoa

em situação de rua. Temos também no município o Centro POP que atende e

acompanha essa população, a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar e estão situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O

município disponibiliza também o telefone 199 para recebimento de informações

referente à pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais

públicos, pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego. As OSCs Albergue

Noturno, Assossiação Madre Teresa de Calcutá e VIAMOR oferecem atendimento

às pessoas em situação de rua. (SEMAS)

06. Central

Existem moradores de rua / usuários de

drogas na rua Pedro Amaral entre as

ruas Voluntários de São Paulo e Coronel

Spínola de Castro e também existe na

rua Coronel Spínola de Castro entre as

ruas Pedro Amaral e Siqueira Campos

Centro - Bairro

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as diversas políticas sociais. A Sec.

Mun.de Saúde realiza um trabalho específico com essa população que também

fazem usos de drogas por meio do Consultório de Rua. A Secretaria de assistência

social oferta o serviço de abordagem social que se desloca por todas as regiões do

município ofertando atendimento in loco à pessoa em situação de rua. Temos

também no município o Centro POP que atende e acompanha essa população, a

Cozinha Comunitária que oferece diariamente alimentação no jantar e estão

situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município disponibiliza também o

telefone 199 para recebimento de informações referente à pessoas em situação

de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos, pessoas sob efeito de

entorpecentes ou com transtornos mentais, comportamento agressivo e violento,

perturbação do sossego. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre Teresa de

Calcutá e VIAMOR oferecem atendimento às pessoas em situação de rua. (SEMAS)
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06. Central
Idosos em abandono na área central -

vulnerabilidade
Região Central

A Secretaria de Assistência Social oferta nos Centro de Referência Especializado de

Assistência Social - CREAS o serviço de proteção e atendimento especializado a

famílias e indivíduos - PAEFI, que atende a idosos em situação de abandono. A

denúncia dessas situações pode ser realizada ao Conselho Municipal dos Direitos

do Idoso - CMDI fone: 3211-1850. (SEMAS)

06. Central
Retirada dos moradores de rua da av.

Bady Bassitt
Região Central

A Prefeitura por meio das Secretarias de Planejamento e Assistência Social, estuda

a transferência do Centro POP para outro local, ainda a ser definido e sem

previsão neste momento. (SEMAS)

06. Central
Retirada dos moradores de rua da

região central
Região Central

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)
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06. Central Concentração de moradores na rua Centro - Bairro

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)
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06. Central
Programa para retirada dos moradores

de rua da cidade
Região Central

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central
Criação de politica pública para

moradores de rua
Centro - Bairro

A questão da pessoa em situação de rua é afeta as várias políticas sociais.

Atualmente, o município realiza um trabalho intersetorial com diversas Secretarias

e orgãos Municipais para atender essa população. A ACIRP tem sido uma parceira

importante para pensar e propor ações conjuntas. A Secretaria de assistência

social oferta serviços da política de assistência social, como: serviço de

abordagem social (que se desloca por todas as regiões do município ofertando

atendimento in loco à pessoa em situação de rua), o Centro POP que atende e

acompanha essa população e a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar - situados na avenida Bady Bassit nº 3697. O município

disponibiliza o telefone 199 para recebimento de informações referentes às

pessoas em situação de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos,

pessoas sob efeito de entorpecentes ou com transtornos mentais,

comportamento agressivo e violento, perturbação do sossego e dá os

encaminhamentos pertinentes. As OSCs Albergue Noturno, Assossiação Madre

Teresa de Calcutá e VIAMOR também oferecem atendimento às pessoas em

situação de rua. (SEMAS)

06. Central
Medidas que inibam o assoreamento da

represa
Região Central

Campanhas educativas de conscientização com toas as faixas etárias junto às

unidade escolares com projetos interdisciplinares. Visitas periódicas ao local,

ensinando a importância da preservação e conservação das matas ciliares. (SME)

06. Central
Política de desenvolvimento educacional

com período integral
Região Central

Desenvolvimento de atividades nas unidades escolares de educação

complementares e projetos de contraturno. (SME)
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06. Central Maior quantidade de creches Região Central

Ampliações e adequações já finalizadas: na EM ZILDA NATEL (divisão de uma sala

de aula em duas para atendimento de duas turmas de maternal em período parcial

(Maternal I e Maternal II); Na EM IRMÃ ESTELITA (reforma de uma sal osiciosa que

foi transformada em sala de aula para atendimento em período integral (Maternal

I). Projeto para ampliação em andamento: na EM ODAIR TORTORELO

(construção de duas salas de aula para atendimento à educação infantil - creche);

Em andamento Projeto para adequação de um prédio (antiga delegacia no bairro

Boa Vista) para atendimento de educação infantil, creche (0 a 3) anos. (SME)

06. Central
Política pública para frente de trabalho

para moradores de rua
Região Central

Próximo apoio em dependência com o governo do Estado de São Paulo com

previsão para maio de 2019 - com a finalização da turma atual em 16 abril de

2019. (SMTRA)

06. Central
Falta arborização urbana no Jardim

Conceição

Conceição - 

Jardim

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central
Limpeza urbana integrada na área

central e na rodoviária
Região Central

Atualmente, por Contrato, existe uma empresa Contratada responsável pela

manutenção da Área Central e na Rodoviária como por exemplo equipes de

varrição, equipe para limpeza/lavagem de praças, calçadão, Mercado Municipal,

feiras, Rodoviária, coleta domiciliar.  (SMAURB)

06. Central Coleta seletiva Região Central
Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

06. Central Falta de arborização na área central Região Central

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central Falta de ponto de apoio na região Região Central Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. (SMAURB)
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06. Central
Lago 1 e 2 da represa municipal estão

abandonados, com sujeira e perigo
Região Central

Está sendo realizada uma revitalização paisagística e também diversas reformas de

equipamentos e aparelhos. Além disso a Administração do Parque da Represa

realiza diariamente as manutenções necessárias. (SMAURB)

06. Central Cuidar dos mananciais Região Central

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

06. Central Maior arborização nas praças Córdula - Vila

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central Maior arborização nas praças Redentora - Vila

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central Maior arborização nas praças Boa Vista - Bairro

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)
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06. Central Maior arborização nas praças Esplanada - Vila

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central Maior arborização nas praças Ercília - Vila

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central

Corredor verde nas ruas Coronel Spínola

de Castro, Del. Pinto de Toledo, João B.

Brança, Osvaldo Aranha e Joana A.

Chalella e trecho da Ondina

Região Central

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central Maior arborização na av. Alberto Andaló Região Central Em toda a extensão da avenida foram plantadas 380 mudas de árvores. (SMAURB)

06. Central Instalação de lixeiras na área central Região Central

O novo contrato de Coleta Domiciliar que será licitado no final do ano (2019)

prevê a instalação de novas lixeiras bem como a manutenção em diversos pontos

da cidade. (SMAURB)

06. Central Limpeza do centro Centro - Bairro

Atualmente, por Contrato, existe uma empresa Contratada responsável pela

manutenção do Centro, como equipes de varrição, equipe para limpeza/lavagem

de praças, calçadão, Mercado Municipal, feiras, coleta domiciliar.  (SMAURB)
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06. Central

Arborização ruim na região entre os

bairros Vila Redentora, Bosque da Saúde

e Nova Redentora

Região Central

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central
Fazer paisagismo na avenida Murchid

Homsi
Região Central

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

06. Central Revitalização do lago 1 da represa Região Central

No lago 1, está realizamos uma revitalização paisagística e também diversas

reformas de equipamentos e aparelhos tais como da fonte luminosa, que encontra-

se em processo pré licitatório. (SMAURB)

06. Central Coleta seletiva Região Central
Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

06. Central Revitalização do lago 1 da represa
Seixas - Jardim 

dos
Em realização (SMAURB)

06. Central

Projeto de aumento das áreas verdes e

arborização das existentes, obedecendo

critérios técnicos pertinentes

Região Central Projeto em andamento junto com parcerias com grupos de plantio. (SMAURB)

06. Central
Programa de coleta seletiva e educação

ambiental
Região Central

Realização de estudos para implantação de Coleta Seletiva no Município porém

sem previsão ainda de início. No que se refere a Educação Ambiental serão

desenvolvidos abrangendo inicialmente escolas municipais. Ações de Educação

Ambiental através do GGI - Grupo Gestor Intersetorial nas dez regiões de São José

do Rio Preto. (SMAURB)
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06. Central

Desenvolver - entre as Secretarias afins

de programa de fiscalização -

adequação, limpeza e recuperação das

áreas verdes, bem como serviços de

poda e paisagismo urbano

Região Central

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. É o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas vem

sendo realizado pelo poder público, tanto em ações conjuntas entre as Secretarias,

como em parcerias com ONG`s, Grupos, Associações, desde que compartilhada a

responsabilidade pela manutenção das árvores. A fiscalização referente a podas

irregulares, supressões sem autorização é realizada pelos fiscais de posturas da

Secretaria de S.G. e tem como apoio o corpo técnico da SMAURB. (SMAURB)

06. Central

Munícipes andam na represa com cães

de grande porte sem guias e atacam

animais e pessoas

Região Central

Está em fase de aprovação um decreto que normatiza o uso da Represa Municipal

e que buscará contemplar um regramento para tais situações. Abrindo, assim,

espaço para uma efetiva fiscalização e punição. (SMAURB)

06. Central
Reforma e adequação do complexo

esportivo Teixeirão

Americano - 

Jardim
Trata-se de clube particular. (SMEL)

06. Central

Praças subutilizadas localizadas na rua

Voluntários de São Paulo entre as ruas

Prudente de Moraes e Jorge Tibiriçá

Centro - Bairro Esta área não pertence a Secretaria de Esportes.  (SMEL)

06. Central

Readequação do taponamento (escadas)

do Rio Preto, em frente à UBS central

tornando-a acessível

Centro - Bairro
Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra secretaria .

(SMSERV)

06. Central Revitalização das calçadas Centro - Bairro
Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende de outra secretaria .

(SMSERV)

06. Central
Região do estádio Benedito Teixeira esta

mal organizada, suja

Americano - 

Jardim

O serviço de roçada e limpeza nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

06. Central
Revitalização e retirada de lixo da praça

próxima ao Cristo Redentor

São Vicente - 

Jardim

A manutenção do local ocorreu recentemente, sendo certo que esse serviços é

executado periodicamente. (SMSERV)
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06. Central
Abastecimento de água na região

central
Região Central

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias no abastecimento

de água em setores deficientes devido à expansão urbana vertical (SeMAE)

06. Central

Ampliação e substituição da rede de

esgotos da av. Murchid Homsi em toda

sua extensão

Região Central

Está em andamento pelo SeMAE a realização de estudos e projetos para melhorias

na coleta de esgoto neste local sendo que, após sua conclusão (prazo 90 dias),

serão realizadas obras de ampliação do interceptor margem esquerda do córrego

do Aterrado na avenida  Murchid Honsi. (SeMAE)

06. Central
Ampliação da rede de esgoto na av.

Presidente Roosevelt
Curti - Vila

Foram realizadas Recentemente obras de melhorias com ampliação da rede

coletora neste local estando, atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

06. Central
Ampliação da rede de esgoto na av.

Presidente Roosevelt
Mafalda - Vila

Foram realizadas Recentemente obras de melhorias com ampliação da rede

coletora neste local estando, atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

06. Central
Ampliação da rede de esgoto na av.

Presidente Roosevelt
Boa Vista - Bairro

Foram realizadas Recentemente obras de melhorias com ampliação da rede

coletora neste local estando, atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

06. Central
Rede de esgoto e bueiros transbordam

com a chuva
Região Central

Está em fase de elaboração pelo SeMAE de estudos e projetos para Implantação

de plano de prevenção e combate despejos irregulares de águas pluviais no

sistema de esgoto.  (SeMAE)

06. Central
Problemas na rede de esgoto na rua

Martinho Gonçalves

Cherubini - 

Loteamento

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana. (SeMAE)

06. Central
Problemas com esgoto na av. Murchid

Homsi em toda extensão
Região Central

Está em andamento pelo SeMAE a realização de estudos e projetos para melhorias

na coleta de esgoto neste local sendo que, após sua conclusão (prazo 90 dias),

serão realizadas obras de ampliação do interceptor margem esquerda do córrego

do Aterrado na avenida  Murchid Honsi. (SeMAE)

06. Central

Incentivo ao comércio nas principais

avenidas. Exemplo: avenida Alberto

Andaló

Região Central

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)
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06. Central

Necessidade de um abrigo público para

animais, pois a cidade possui muitos

animais abandonados

Região Central

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

06. Central

Abandono de felinos, zoonoses,

transmitindo doenças para as pessoas

(em especial esporotricose), próximo ao

cemitério da Vila Ercília

Ercília - Vila

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

06. Central
Abandono de animais principalmente no

cemitério da Vila Ercília
Ercília - Vila

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

06. Central
Região de toda represa municipal com

abandono de animais
Região Central

Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

06. Central Abandono de animais na represa Região Central
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

06. Central Existe abandono de gatos na represa Região Central
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

06. Central
Unidade de emergência de fraturas e

acidentados

Mançor Daud - 

Pq. Res. Com.

Foi implantado medico ortopedista na UPA Jaguare, com estudos para ampliação

dessa proposta, bem com o criação de serviço de cirurgia ortopedicas de medio

porte. (SMSAÚDE)

06. Central Unidade de urgência e emergência Ercília - Vila

Foi implantado medico ortopedista na UPA Jaguare, com estudos para ampliação

dessa proposta, bem com o criação de serviço de cirurgia ortopedicas de medio

porte. (SMSAÚDE)
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06. Central Animais abandonados nas áreas centrais Região Central

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

06. Central Muitos gatos na represa e na Redentora Região Central
Foi implantado um Comite Gestor para as ações no Parque da Represa.

(SMSAÚDE)

06. Central
Cruzamento da av. Alberto Andaló x rua

Independência = drogas
Centro - Bairro

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

06. Central
Drogas na praça entre a rua Marechal

Deodoro e Adolfo Lutz
Bom Jesus - Vila

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

06. Central
Pontos de venda e consumo de drogas -

terminal rodoviário
Centro - Bairro

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

06. Central Reativar pronto socorro Ercília - Vila

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais.  (SMSAÚDE)
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06. Central
Rua Maximiano Mendes esquina com a

Adolfo Lutz = drogas
Bom Jesus - Vila

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

06. Central

Venda e consumo de drogas

quadrilátero central entre ruas Delegado

Pinto de Toledo - Tiradentes, General

Glicério e Quinze de Novembro

Centro - Bairro

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

06. Central

Vendas e consumo de drogas na rua

Independência com a avenida Bady

Bassit

Boa Vista - Bairro

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

06. Central
Melhorar a estrutura física e o

atendimento na UBS Anchieta
Novaes - Vila

A UBS Anchieta foi contemplada com recurso financeiro e sera construida nova

unidade de saúde proxima a atual sede. (SMSAÚDE)

06. Central
Tiraram o posto (UPA Central) do bairro

Ercília com sobrecarga do UPA Tangará
Ercília - Vila

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais.  (SMSAÚDE)

06. Central Criação de um pronto socorro central Centro - Bairro

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais.  (SMSAÚDE)
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06. Central Política de educação no trânsito Região Central
Projeto avançado de Educação de Trânsito para todas as faixas etárias e camadas

sociais para o ano de 2019 (SMTTS)

06. Central Falta segurança na represa Região Central Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central
Necessidade de monitoramento na

represa pela guarda municipal
Região Central

Será Intensificado Patrulhamento. Em andamento a Instalação de Câmeras.

(SMTTS)

06. Central
Segurança nas áreas centrais e

rodoviária
Região Central Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central

Falta policiamento na praça localizada

no cruzamento da rua Silva Jardim com

a Rua Candido Carneiro e na praça

localizada na esquina da rua Marechal

Deodoro com a av. Adolfo Lutz

Bom Jesus - Vila Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central

Falta policiamento na rua Pedro Amaral

e Coronel Spínola de Castro no entorno

do calçadão

Centro - Bairro Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central

Roubos de carros na região

compreendida pelos bairros Vila Nossa

Sra da Paz, Vila Nossa Sra Aparecida e

Vila Bancária

Região Central Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central
Câmeras para monitoramento de

abandono de animais na represa
Região Central Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central
Melhoria da segurança na av. Murchid

Homsi
Região Central Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central Melhoria geral na segurança Região Central Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central Segurança

Luiz Carlos 

Machado Campos 

- Ret.

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central Segurança
Reis - 

Retalhamento
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central Segurança
Santos Dumont - 

Bairro
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

06. Central Segurança

Antonio Marques 

dos Santos - 

Retalhamento

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central Segurança na área do aeroporto Alvorada - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central Segurança na área do aeroporto
Alto Rio Preto - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento. Há Base fixa da GCM no local. (SMTTS)

06. Central
Falta monitoramento com câmeras e

policiamento na região da represa
Região Central Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central

Problemas com assalto pista de

caminhada aeroporto, entre a rua

Armelindo Buriola a rua Santo Agostinho

Santo Antonio - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central

Problemas com assaltos na rua Cel.

Spínola de Castro entre a Siqueira

Campos e Pedro Amaral e rua Prudente

de Moraes entre Cel. Spínola de Castro e

Voluntários de SP e na Pedro Amaral

entre Cel. Spínola de Castro e

Voluntários de SP

Centro - Bairro Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central
Problemas de assalto extensão Floriano

Peixoto

Luiz Carlos 

Machado Campos 

- Ret.

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central Reforço de segurança na área central Centro - Bairro Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

06. Central

Criação do programa de incentivo e

melhoria da segurança e policiamento

na região central

Região Central  (SMTTS)
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06. Central

Colocar lombadas e limitar a velocidade

na avenida Duque de Caxias (Sesi) até a

avenida Sabino Cardoso Filho (Colégio

Ressurreição), para evitar

atropelamentos

Região Central

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

06. Central Lombo faixa na região central Centro - Bairro

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombofaixas

no Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá

ser avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do

equipamento após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

06. Central

Instalação de lombada na escola

Cenobelino de Barros Serra na rua

Prudente e avenida da Saudade

Ercília - Vila

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

06. Central
Colocar semáforo no cruzamento entre

as ruas General Glicério e Penita
Redentora - Vila

Será modificada a programação dos semáforos nas proximidades, aumnetando

assim a segurança no local citado. (SMTTS)

06. Central

Colocar semáforo no entorno do viaduto

que liga a avenida Alberto Andaló com a

avenida Philadelpho Gouvêa Netto

Região Central

Caso o local seja o cruzamento entre a Av. Philadelpho Gouvea Neto com a Rua

São Paulo, informo que o local passará por alterações quando a nova rodoviária

entrar em funcionamento. (SMTTS)

06. Central
Programa integrado de trânsito

(semáforos inteligentes)
Região Central

A implantação de semáforos atuados (inteligentes) está sendo estudo por esta

secretaria, porém demando de alto investimento financeiro (SMTTS)

06. Central
Programa de instalação e integração

semafórica para pedestres
Região Central

Com a implantação dos corredores de onibus, estão sendo instalados vários

semáforos para pedestres. (SMTTS)
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06. Central

Linha de ônibus para atender público

central. Exemplo de trajeto: av. Bady -

rua Pedro Amaral - av. Andaló - rua

Independência

Centro - Bairro

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais e a quantidade de horarios que serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

06. Central
Programa de ampliação e melhoria dos

corredores de ônibus
Região Central

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana e consequentemente a

finalização dos corredores de onibus serão realizadas novas pesquisas de Origem X

Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de outros. (SMTTS)

06. Central

Sinalização para pedestre no

cruzamento da EM. Oseas Arantes Pires

na Vila Imperial

Imperial - Vila
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

06. Central

Sinalização semafórica de pedestres em

todas as avenidas, Bady, Andaló e

Murchid

Região Central Obs Semáfaro (SMTTS)

06. Central
Sinalização semafórica de pedestres na

av. Murchid
Região Central Obs Semáfaro (SMTTS)

06. Central Melhora da sinalização viária do centro Região Central
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

06. Central

Avenida Duque de Caxias - colocação de

lombadas e sinalização em frente ao Sesi 

e Colégio Ressureição

Goyos - Vila
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

06. Central
Sinalização de pedestre na extensão da

avenida da Saudade
Ercília - Vila Obs Semáfaro (SMTTS)

06. Central

Reforço sinalização na pista de

caminhada do aeroporto na rua Jesus

Villa Nova Vidal

Maria Cândida - 

Jardim

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

06. Central

Reforço sinalização na pista de

caminhada do aeroporto na rua Jesus

Villa Nova Vidal

Luiz Carlos 

Machado Campos 

- Ret.

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)
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06. Central

Reforço sinalização na pista de

caminhada do aeroporto na rua Jesus

Villa Nova Vidal

Reis - 

Retalhamento

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

06. Central

Reforço sinalização na pista de

caminhada do aeroporto na rua Jesus

Villa Nova Vidal

Santo Antonio - 

Jardim

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

06. Central
Sinalização de solo principalmente nas

lombadas de toda região
Região Central

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

06. Central
Transformação da praça Rui Barbosa em 

polo cultural de múltiplo uso
Região Central

A Secretaria de Cultura já realiza diversas atividades artísticas e culturais na Praça

Rui Barbosa. Existe a necessidade da construção de uma cobertura para o palco

existente, transformando-o em uma pequena conhca acústica. (SMCULT)

06. Central

Readequar e ampliar o complexo da 

biblioteca pública municipal, otimizando 

a outros usos

Região Central

Nos dias atuais o papel da Biblioteca Municipal deve ser repensado. Ela pode ter

outras dinâmicas. Da forma como está não cumpre seu papel e não tem função

junto à comunidade. Ela poderia ser descentralizada ou até mesmo desmembrada.

Acreditamos que a Biblioteca Municipal deva ser revitalizada e repassada à pasta

da Secretaria de Educação. (SMCULT)

06. Central
Biblioteca Municipal abandonada e 

escura
Maceno - Vila

Nos dias atuais o papel da Biblioteca Municipal deve ser repensado. Ela pode ter

outras dinâmicas. Da forma como está não cumpre seu papel e não tem função

junto à comunidade. Ela poderia ser descentralizada ou até mesmo desmembrada.

Acreditamos que a Biblioteca Municipal deva ser revitalizada e repassada à pasta

da Secretaria de Educação. (SMCULT)

06. Central
Biblioteca Municipal com horário 

extendido para uso da população
Maceno - Vila

Nos dias atuais o papel da Biblioteca Municipal deve ser repensado. Ela pode ter

outras dinâmicas. Da forma como está não cumpre seu papel e não tem função

junto à comunidade. Ela poderia ser descentralizada ou até mesmo desmembrada.

Acreditamos que a Biblioteca Municipal deva ser revitalizada e repassada à pasta

da Secretaria de Educação. (SMCULT)
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06. Central

Praças subutilizadas localizadas na rua 

Voluntários de São Paulo entre as ruas 

Prudente de Moraes e Jorge Tibiriçá

Centro - Bairro

A Secretaria de Cultura já realiza diversas atividades artísticas e culturais na Praça

Rui Barbosa e na Praça Dom José Marcondes. Existe a necessidade da construção

de uma cobertura para o palco existente na Praça Rui Barbosa, transformando-o

em uma pequena concha acústica. Nestas praças centrais poderiam ser

desenvolvidos programas artísticos ao meio dia e também aos sábados, para que a

música e a dança pudessem ocupar estes espaços. (SMCULT)

06. Central Revitalização da biblioteca municipal Vera Lígia - Jardim

Nos dias atuais o papel da Biblioteca Municipal deve ser repensado. Ela pode ter

outras dinâmicas. Da forma como está não cumpre seu papel e não tem função

junto à comunidade. Ela poderia ser descentralizada ou até mesmo desmembrada.

Acreditamos que a Biblioteca Municipal deva ser revitalizada e repassada à pasta

da Secretaria de Educação. (SMCULT)

06. Central Ações culturais na área central Centro - Bairro

A Secretaria de Cultura já realiza diversas atividades artísticas e culturais na Praça

Rui Barbosa e na Praça Dom José Marcondes. Existe a necessidade da construção

de uma cobertura para o palco existente na Praça Rui Barbosa, transformando-o

em uma pequena concha acústica. Nestas praças centrais poderiam ser

desenvolvidos programas artísticos ao meio dia e também aos sábados, para que a

música e a dança pudessem ocupar estes espaços. (SMCULT)

07. Cidade da Criança Construir equipamento para idosos
Henriqueta - 

Jardim

A Sec. Mun.de Assistência Social atende essa região pelos CRAS Belo Horizonte e

CRAS Eldorado que ofertam grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos para pessoas com 60 anos ou mais e possui também o Centro de

Convivência do Idosos - CCI que oferta atividades diversificadas aos idosos de todo

o município. (SEMAS)

07. Cidade da Criança

Região de extrema pobreza

(enfrentamento policial) no Eldorado /

União

União - Vila

Importante situação para ações da área de segurança pública. A política de

assistência social por meio da Sec. Mun.de Assistência Social atende as famílias e

indivíduos dessa região pelos CRAS Belo Horizonte e CRAS Eldorado com serviços,

benefícios e programas de transferência de renda. (SEMAS)
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07. Cidade da Criança Projeto para atenção a idosos e crianças
Região Cidade da 

Criança

As famílias e indivíduos dessa região são atendidos pelos CRAS Belo Horizonte e

CRAS Eldorado que ofertam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

para pessoas com 60 anos ou mais e adolescentes de 15 a 17 anos ; na rede

socioassistêncial - OSC Associação Maria Peregrina oferta o Serviço de convivência

e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes ( de 6 a 14 anos).

(SEMAS)

07. Cidade da Criança
Mais equipamento urbanos entre o Ary

Attab e a av. Ernani Pires Domingues

Ary Attab - Lot. 

Res.

A região possui o CIECC com visitas monitoradas, la boratórios de química, fisica,

biologia, matemática e de línguas, com demonstrações e experimentos, sessão do

Planetário,filmes digitais e Observatório. (SME)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos entre o

Anielli e o Eldorado III
Anielli - Jardim

A região possui o CIECC com visitas monitoradas, laboratórios de química, fisica,

biologia, matemática e de línguas, com demonstrações e experimentos, sessão do

Planetário,filmes digitais e Observatório. (SME)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos entre o

Mirante e o Residencial Santa Cruz
Mirante - Res.

A região possui o CIECC com visitas monitoradas, laboratórios de química, fisica,

biologia, matemática e de línguas, com demonstrações e experimentos, sessão do

Planetário,filmes digitais e Observatório. (SME)

07. Cidade da Criança

Mais equipamentos urbanos entre os

bairros Maria Zorita e o Residencial das

Américas

Maria Zorita - Lot. 

Pq. Res.

A região possui o CIECC com visitas monitoradas, laboratórios de química, fisica,

biologia, matemática e de línguas, com demonstrações e experimentos, sessão do

Planetário,filmes digitais e Observatório. (SME)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos no bairro

Ary Attab II
Ary Attab II - Lot.

A região possui o CIECC com visitas monitoradas, laboratórios de química, fisica,

biologia, matemática e de línguas, com demonstrações e experimentos, sessão do

Planetário,filmes digitais e Observatório. (SME)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos no bairro

Monte Verde

Monte Verde - 

Residencial

A região possui o CIECC com visitas monitoradas, laboratórios de química, fisica,

biologia, matemática e de línguas, com demonstrações e experimentos, sessão do

Planetário,filmes digitais e Observatório. (SME)
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07. Cidade da Criança Creches
Região Cidade da 

Criança

Em andamento Projeto em parceria com o Governo Federal - Programa Pró-

Infância - para construção de 01 (uma) unidade escolar para atendimeto de

educação infantil - creche e pré-escola no bairro Jardim Macedo. (SME)

07. Cidade da Criança
Programa habitacional para a favela da

Vila Itália

Santa Catarina/ V 

Itália - 

Parcelamento 

Chac.

A favela do Vila Itália é objeto ação de reintegração de posse. (SMHAB)

07. Cidade da Criança Retirada da favela da Vila Itália

Santa Catarina/ V 

Itália - 

Parcelamento 

Chac.

A favela do Vila Itália é objeto ação de reintegração de posse. (SMHAB)

07. Cidade da Criança Regularização da Vila Itália

Santa Catarina/ V 

Itália - 

Parcelamento 

Chac.

A favela do Vila Itália é objeto ação de reintegração de posse. (SMHAB)

07. Cidade da Criança Sinalização de trânsito e nome de ruas
Região Cidade da 

Criança

Informamos que competência sobre placas toponímicas está sobre a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, tendo em vista a Lei nº

13.008 de 02 de Agosto de 2018 que altera dispositivo da Lei nº 11.415, de 18 de

dezembro de 2013 nos §§ 2º e 3º do art. 1º, a competência sobre placas

toponímicas ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito,

Transportes e Segurança. (SMAURB)

07. Cidade da Criança Realocar ponto de apoio
Região Cidade da 

Criança
Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Recuperação da área vegetada no

Piedade

Região Cidade da 

Criança

As Secretarias e o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de

nascentes e áreas de reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão

definidas estratégias e medidas para a preservação ou recuperação destas áreas.

Tratando-se de propriedades particulares, é obrigação do proprietário relar pela

área. (SMAURB)
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07. Cidade da Criança
Preservação de nascente no córrego

Cobertinho

Universo - Parque 

Res.

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Preservação das nascentes do córrego

do Machado

Região Cidade da 

Criança

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Preservação das nascentes do córrego

Piedade

Região Cidade da 

Criança

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Preservação ambiental nos córregos

Piedade e Limão

Região Cidade da 

Criança

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança Coleta seletiva de lixo em toda a região
Região Cidade da 

Criança

Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Fiscalização de queimadas na rua João

Avantes com a av. José Rodrigues Lisboa

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

Efetuar denúncia para que a fiscalização apure e tome as medidas legais.

(SMAURB)

07. Cidade da Criança Implantar a coleta seletiva de lixo
Região Cidade da 

Criança

Realização de estudos para implantação de Coleta Seletiva no Município porém

sem previsão ainda de início. (SMAURB)
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07. Cidade da Criança
Educação ambiental para evitar as

queimadas nesta região

Região Cidade da 

Criança

A prefeitura através das Secretarias que Compôe o Comitê Gestor do Plano de

Contingência para Prevenção e Combate a Queimadas tem buscado a formação e

qualificação de pessoas para educar quanto aos ríscos e a prevenção das

ocorrências de queimadas no município. A proposta de trabalho deste Comitê no

âmbito da educação ambiental, é, entre outras coisas, a formação e qualificação

de pessoas por meio da criação e manutenção de um vínculo com a Sociedade

Civil, Órgãos e Entidades públicas e privadas. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Revitalização do córrego margeado pela

av. Sebastião Gonçalves de Souza
Romana - Vila

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Recuperação das áreas verdes ao longo

do córrego Piedade (APP)

Região Cidade da 

Criança

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança Recuperação das áreas verdes no Cecap

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança Coleta seletiva de lixo
Região Cidade da 

Criança

Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)
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07. Cidade da Criança
Preservação e revitalização de mata

ciliar com tratamento de esgoto

Região Cidade da 

Criança

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

07. Cidade da Criança

Arborização da região da ciclovia ao

longo da avenida Ernani Pires

Domingues

Região Cidade da 

Criança
Solicitação já está em andamento. (SMAURB)

07. Cidade da Criança Limpeza Urbana
Região Cidade da 

Criança

Existe varrição e coleta domiciliar nas principais Avenidas próximas ao local.

(SMAURB)

07. Cidade da Criança Coleta seletiva de lixo
Região Cidade da 

Criança

Foi contratada uma empresa de Consultoria e criado Grupo de Trabalho para

desenvolver este processo/implantação. (SMAURB)

07. Cidade da Criança
Construção de ciclovias na av. Vetorasso

entre Borguese I e Jardim das Américas

Região Cidade da 

Criança

A Prefeitura está estudando a viabilidade de construção de ciclovias na cidade.

Porém, não temos a informação de quais os locais que serão contemplados.

(SMEL)

07. Cidade da Criança Equipamentos esportivos Mirante - Res.
Não temos previsão de atendimento a curto prazo, Porem a Secretaria tem uma

ATI no bairro Monte Verde. (SMEL)

07. Cidade da Criança Equipamentos esportivos
Monte Verde - 

Residencial

Não temo previsão de novos equipamentos a Curto prazo para este loca . No

bairro Monte Verde Temos uma ATI na R. Chicrala Boulos em frente ao nº 118 ,

Parquinho e Mini campo. (SMEL)

07. Cidade da Criança Equipamentos esportivos
Maria Zorita - Lot. 

Pq. Res.

Não temo previsão de novos equipamentos a Curto prazo para este loca . No

bairro Maria Zurita Temos uma ATI na Rua Eernesto Che Guevara , próximos

temos os Centro Esportivo Jambolão, CECAP para atender demais modalidades .

(SMEL)

07. Cidade da Criança
Fazer um parque urbano ao longo do

córrego Cobertinho

Região Cidade da 

Criança

Esta área não pertence a Secretaria de Esportes. Cabe a Secretaria de

Planejamento a previsão e construção de novos Equipamentos. Mas na região

temos o Parque da Cidade da criança que está passando por revitalização. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Pista de caminhada para revitalizar a

área

Região Cidade da 

Criança

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atender a

população temos a área da Cidade das Crianças que esta sendo reformada e

revitalizada. (SMEL)
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07. Cidade da Criança
Área de lazer entre as ruas Fausta de

Carvalho e José Ribeiro

Rio das Flores - 

Residencial

Não temos previsão a curto prazo para novas construções para o local, para

atender a população temos o Centro esportivo da CECAP com campos de futebol e

academias abertos ao publico. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Área de lazer na rua Oscar Correa de

Godoy

São José do Rio 

Preto L - Conj Hab

Não temos previsão de nova construção a curto prazo, próximos existe academia

na CECAP, também as sete quadras e campo de futebol todos aberto ao publico.

(SMEL)

07. Cidade da Criança

Instalação de academia ATI - av.

Francisco Leal próximo à rua Genoefa

Gasparini

Borghese II - Conj. 

Res. Villa

No momento não temos previsão de novas construção a curto prazo para o loca,

próximo a este local temos ATI no campo da CECAP e Centro Esportivo Jambolão.

(SMEL)

07. Cidade da Criança Pista de caminhada av. Alberto Olivieri Anielli - Jardim

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras e

Centro Esportivo do Eldorado. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Pista de caminhada av. Fausto Sucena

Rasga

Porto Seguro - 

Lot.

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras ,

Centro Esportivo do Eldorado Centro Esportivo da CECAP. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Pista de caminhada av. Sebastião

Gonçalves de Souza
Romana - Vila

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras e

Centro Esportivo do Eldorado. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Pista de caminhada na av. Ernani Pires

Domingues

Região Cidade da 

Criança

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada na avenida Philadelfo Gouveia Neto.

(SMEL)

07. Cidade da Criança
Pista de caminhada na av. Sebastião

Gonçalves de Souza

Região Cidade da 

Criança

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras e

Centro Esportivo do Eldorado. (SMEL)

07. Cidade da Criança Revitalização da Cidade da Criança

Waldemar de 

Oliveira Verdi - 

Dist. Ind.

A Cidade das Crianças esta sendo revitalizada e reformada, com previsão de

conclusão para o primeiro semestre de 2019. (SMEL)

07. Cidade da Criança Área de lazer ao lado da UBS Vetorasso
Vetorasso - 

Jardim

Esta área não pertence a Secretaria de Esportes e Lazer, temos próximo uma praça

esportiva na Rua Monte Aprazível esquia com catanduva. (SMEL)
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07. Cidade da Criança

Área de lazer com academia para todas

as idades (ATI) e brinquedos diversos

localizado no cruzamento da av.

Vetorasso com a rua Elza Tuma Chaddad

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

Na região do Jardim Belo Horizonte temos um campo de futebol com salão, onde

aulas de futebol gratuitas são oferecidas, gratuitamente, à população. E ainda

temos sete quadras com parquinhos, na mesma região que estão passando por

algumas melhorias. (SMEL)

07. Cidade da Criança

Melhoria de esporte e lazer na

confluência da rua Argelio Orlandi com a

av. Aparecida de Souza Vetorasso

Aroeiras II - 

Parque das

Não temos previsão de melhoria a curto Prazo, Porem cabe a Secretaria de

Planejamento a previsão e construção de novos Equipamentos . Os equipamentos

mais próximo aberto a população esta localizado na CECAP coma campo de

futebol , quadras e Academia. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Ampliação da pista de caminhada da av.

Nametalla Youssef Tarraf

Borghese I - Conj. 

Res. Villa

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras ,

Jambolão e  Centro Esportivo do Eldorado. (SMEL)

07. Cidade da Criança

Construção de pista de caminhada /

área de lazer / ginástica na av. Vetorasso

entre Borguese I e Jardim das Américas

Região Cidade da 

Criança

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras ,

Jambolão e  Centro Esportivo do Eldorado. (SMEL)

07. Cidade da Criança Manutenção da Cidade das Crianças

Waldemar de 

Oliveira Verdi - 

Dist. Ind.

A Cidade da Criança está passando por uma revitalização com previsão de

conclusão da primeira etapa no primeiro semestre de 2019. (SMEL)

07. Cidade da Criança

Melhoria do esporte e lazer na av.

Vetorasso com a av. Dr. José Jorge

Júnior

Vetorasso - 

Jardim

Para este local existe um programação para manutenção geral reforma com

pintura para o primeiro semestre de 2019 pela Equipe da Secretaria de Esportes. O

bebedouro já foi reformado. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Ciclovia, academia ao ar livre e pista de

caminhada

Região Cidade da 

Criança

A Prefeitura está estudando a viabilidade de construção de ciclovias na cidade.

Porém, não temos a informação de quais os locais que serão contemplados. A

Cidade da Criança esta passando por uma revitalização onde será possível fazer

varias atividade  de lazer físicas . (SMEL)

07. Cidade da Criança Pista de caminhada
Região Cidade da 

Criança

A Cidade da Criança está passando por uma revitalização com previsão de

conclusão da primeira etapa no primeiro semestre de 2019. com espaço para

pratica de varias atividades . (SMEL)

07. Cidade da Criança

Colocação de pista de caminhada na av.

Ernani Pires Domingues seguindo a

duplicação

Região Cidade da 

Criança

Esta área não pertence a Secretaria de Esportes, e não temos previsão de novas

construções para esta área, para atendera população temos uma pista de

caminhada na avenida Philadelfo Gouveia Neto. (SMEL)
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07. Cidade da Criança

Pista de caminhada ao longo da av.

Sebastião Gonçalves de Souza e a av.

Nametallah Youssef Tarraf

Região Cidade da 

Criança

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras e

Centro Esportivo do Eldorado. Esta área não pertence a Secretaria de Esportes e

Lazer. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Pista de caminhada ao longo da

marginal Eduardo José Gustavo Rohr

Nato Vetorasso - 

Residencial

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras, Centro

esportivo da CECAP e Centro Esportivo do Eldorado. Esta área não pertence a

Secretaria de Esportes e Lazer. (SMEL)

07. Cidade da Criança

Pista de caminhada na av. Fortunato

Ernesto Vetorasso entre a av. José

Rodrigues Lisboa e o bairro Mario de

Mattos

Vista Bela - Res. 

Jd.

Não temos previsão de novas construções para esta área, para atendera

população temos uma pista de caminhada no Centro Esportivo Laranjeiras, Centro

esportivo da CECAP e Centro Esportivo do Eldorado. Esta área não pertence a

Secretaria de Esportes e Lazer. (SMEL)

07. Cidade da Criança
Reforma de praça do Gonzaga, trazer

eventos culturais e esportivos

Gonzaga de 

Campos - Bairro

Esta praça não pertence a Secretaria de Esportes e Lazer, a Secretaria tem o

Campo de Futebol, Campo de Bocha , campo de malha e ATI apertos a população.

(SMEL)

07. Cidade da Criança Academias ao ar livre
Região Cidade da 

Criança

Não temos previsão de instalação de novas Ati a curto prazo, cabe a Secretaria de

Estado a instalação de novas unidades. (SMEL)

07. Cidade da Criança Pista de caminhada na região 
Região Cidade da 

Criança

A Cidade das Crianças esta sendo revitalizada e reformada, com previsão de

conclusão para o primeiro semestre de 2019. após a reforma ira disponibilizar

espaço para avias atividade. (SMEL)

07. Cidade da Criança

Fazer acesso para pedestre e veículos no

cruzamento da ferrovia com a João

Vicente Aielo

Gonzaga de 

Campos - Bairro

O serviço depende de autorização da concessionária do local, bem como de

previsão orçamentária para a execução. (SMSERV)

07. Cidade da Criança

Execução de calçadas na rua Jamil Kfouri

entre rua José Cândido Rosa e rua

Fausta de Carvalho

Rio das Flores - 

Residencial
Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

07. Cidade da Criança Execução de calçada na rua Maria Zorita
Rio das Flores - 

Residencial
Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Criar banheiros públicos na região do

Residencial Eldorado

Eldorado ( 1ª 

parte )
Demanda depende outra secretaria. (SMSERV)

07. Cidade da Criança Calçada na av. Ernani Pires Domingues
Região Cidade da 

Criança

Depende de previsão orçamentária para a execução do serviço nos trechos sem

passeio público. (SMSERV)
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07. Cidade da Criança Criar acessibilidade na rodoviária Região Central Demanda depende outra secretaria/empresa pública. (SMSERV)

07. Cidade da Criança Calçamento no linhão
Região Cidade da 

Criança

A concessionária responsável pelas redes energizadas não autoriza construção no

local. (SMSERV)

07. Cidade da Criança Acúmulo de lixo e entulho
Região Cidade da 

Criança

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança Depósito de entulho nos linhões
Região Cidade da 

Criança

O local é fiscalizado com regularidade, sendo que a limpeza depende da

concessionária responsável pelas redes energizadas. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Terreno sujo na confluência entre a rua

Sinsei Toma com a rua Jamil Kfouri

Vetorasso - 

Jardim
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Área suja (descarte vegetal) na estrada

Boiadeira atrás do Jardim do Cedro

Jardim do Cedro - 

Clube de Moradia
Demanda depende também de outra secretaria. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Terreno vazio na avenida Tanabi com a

Alfredo Teodoro de Oliveira

Vetorasso - 

Jardim

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Terreno vazio na rua Santa Paula com a

Fausta Collus de Carvalho

Macedo Teles I - 

Residencial

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Depósito de lixo em área urbana no final

da av. Otacilio Alves De Almeida

Residencial 

Palestra - Lot

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Depósito de lixo em locais inadequados

em todo bairro

Etemp - Jardim 

Residencial

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança

Depósito de lixo em área na av.

Projetada b esquina com a avenida

Fortunato Ernesto Vetorazzo

Américas - Res. 

das

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Depósito de lixo ao longo da avenida

Fausto Sucena Rasga

Região Cidade da 

Criança

O local é fiscalizado com regularidade, sendo que a limpeza depende da

concessionária responsável pelas redes energizadas (linhão). (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Depósito de lixo ao longo da avenida

Eduardo José Gustavo Rohr

Região Cidade da 

Criança

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança
Depósito de lixo em área no final da rua

Santo Retucci
Mirante - Res. Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)
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07. Cidade da Criança Manutenção e revitalização das praças
Região Cidade da 

Criança

A manutenção da área é executada periodicamente, sendo que a revitalização

depende de previsão orçamentária. (SMSERV)

07. Cidade da Criança Conservação das praças
Região Cidade da 

Criança
A manutenção da área é executada periodicamente. (SMSERV)

07. Cidade da Criança Esgoto no córrego Piedade
Região Cidade da 

Criança

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana. (SeMAE)

07. Cidade da Criança
Problemas com esgoto no ao longo

córrego Piedade

Região Cidade da 

Criança

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana. (SeMAE)

07. Cidade da Criança
Problema com esgoto no córrego

Piedade (ao longo)

Região Cidade da 

Criança

Foram realizadas recentemente serviços de reparos neste local estando,

atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

07. Cidade da Criança Poço artesiano na região do Eldorado
Eldorado ( 1ª 

parte )

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias no abastecimento

de água em setores com possíveis deficiencias devido à expansão urbana. (SeMAE)

07. Cidade da Criança Melhorar o esgoto na região
Região Cidade da 

Criança

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana. (SeMAE)

07. Cidade da Criança
Preservação e revitalização de mata

ciliar com tratamento de esgoto

Região Cidade da 

Criança

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana. (SeMAE)

07. Cidade da Criança
Problemas com esgoto, córrego do

limão

Região Cidade da 

Criança

Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana. (SeMAE)

07. Cidade da Criança
Problema com esgoto na avenida

Sebastião Gonçalves de Souza

Região Cidade da 

Criança

Foram realizadas recentemente serviços de reparos neste local estando,

atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

07. Cidade da Criança
Tratamento de esgoto no córrego do

Limão

Região Cidade da 

Criança

Foram realizadas recentemente serviços de reparos neste local estando,

atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

07. Cidade da Criança Faltam mercados

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

A SEMDEC já manifestou a demanda da população junto ao orgao representativo

da categoria, APAS - Associação Paulista de Supermercados - Regiao de Rio Preto.

(SEMDEC)
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07. Cidade da Criança Faltam mercados
Macedo Teles I - 

Residencial

A SEMDEC já manifestou a demanda da população junto ao orgao representativo

da categoria. APAS - Associação Paulista de Supermercados - Regiao de Rio Preto.

(SEMDEC)

07. Cidade da Criança Faltam mercados
Rio das Flores - 

Residencial

A SEMDEC já manifestou a demanda da população junto ao orgao representativo

da categoria. APAS - Associação Paulista de Supermercados - Regiao de Rio Preto.

(SEMDEC)

07. Cidade da Criança Falta mercado

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

A SEMDEC já manifestou a demanda da população junto ao orgao representativo

da categoria. APAS - Associação Paulista de Supermercados - Regiao de Rio Preto.

(SEMDEC)

07. Cidade da Criança Falta mercado
Macedo Teles I - 

Residencial

A SEMDEC já manifestou a demanda da população junto ao orgao representativo

da categoria. APAS - Associação Paulista de Supermercados - Regiao de Rio Preto.

(SEMDEC)

07. Cidade da Criança Falta mercado
Rio das Flores - 

Residencial

A SEMDEC já manifestou a demanda da população junto ao orgao representativo

da categoria. APAS - Associação Paulista de Supermercados - Regiao de Rio Preto.

(SEMDEC)

07. Cidade da Criança
Falta comércio na região do Parque do

Sol / Rio das Flores

Rio das Flores - 

Residencial

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

07. Cidade da Criança Animais soltos que circulam no bairro
Região Cidade da 

Criança

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)
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07. Cidade da Criança Animais nas vias
Vetorasso - 

Jardim

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação. Para as ações

de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos animais

comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo CCZ,

sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Animais soltos vacas e cavalos

quebrando as lixeiras animais famintos

Região Cidade da 

Criança

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Animais nas vias
Vetorasso - 

Jardim

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Existe criação de gado em área de APP

(córrego do Limão)

Nato Vetorasso - 

Residencial

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Existe criação de gado no córrego

margeado pela rua Petronio Rimoli

Vista Bela - Res. 

Jd.

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Criação de gado próximo ao Palestra e

em frente ao Antonieta

Antonieta - 

Jardim

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Gado solto pelos bairros pastando no

linhão e em outras áreas livres

Região Cidade da 

Criança

Para as questoes relacionados a recolhimento de animais de grande porte nas vias

públicas, a Secretaria de Transito possui um contrato para essa ação.  (SMSAÚDE)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

07. Cidade da Criança Construção de UBS
Américas - Res. 

das

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Construção de UBS Santa Cruz - Res.

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente o Residencial das Americas é territorio de atendimento

da UBS Gabriela. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Necessita de UBS no Aroeiras II
Aroeiras II - 

Parque das

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente o Residencial das Americas é territorio de atendimento

da UBS Gabriela. (SMSAÚDE)
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07. Cidade da Criança
Transformar UBS Vetorasso em uma

UPA

Vetorasso - 

Jardim

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Criar hospital veterinário público no

bairro Nato Vetorasso

Nato Vetorasso - 

Residencial

Não há previsão para criação de hospital veterinario publico nesse momento.

(SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança

Consumo (venda de drogas) entre a rua

Catanduva e a rua Haroldo Barreiro de

Carvalho

Vetorasso - 

Jardim

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Consumo (venda drogas)
Eldorado ( 1ª 

parte )

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Consumo (venda drogas)
Eldorado ( 2ª 

parte )

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Consumo (venda drogas)
Eldorado ( 4ª 

parte )

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)
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07. Cidade da Criança

Consumo (venda drogas) entre a rua

Catanduva e a rua Haroldo Barreiros de

Carvalho

Vetorasso - 

Jardim

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Ampliação da UBS Eldorado
Eldorado ( 1ª 

parte )
Há previsão para esse ano para reforma nessa unidade de saúde. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Melhorar o atendimento da UBS do

Antunes (divisa com o Eldorado)

Região 

Pinheirinho

as equipes de saúde estão constante capacitadas para melhoria do atendimento,

bem como há ampliações de oferta de exames. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Criação de UBS nos bairros Maria Zorita

e Santa Cruz

Região Cidade da 

Criança

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que juntas possuem

xxxx Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população

local, conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do

atendimento dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações

na area da saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a

saúde), bem como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de

serviços de saúde do SUS. Especificamente o Residencial Santa Cruz é territorio de

atendimento da UBS Gabriela e o Maria Zorita é de atendimento do Vetorazzo.

(SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Criar UPA junto da UBS Vetorasso
Vetorasso - 

Jardim

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais.  (SMSAÚDE)
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07. Cidade da Criança
Mais equipamento urbanos entre o Ary

Attab e a av. Ernani Pires Domingues

Ary Attab - Lot. 

Res.

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que juntas possuem

xxxx Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população

local, conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do

atendimento dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações

na area da saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a

saúde), bem como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de

serviços de saúde do SUS.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos entre o

Anielli e o Eldorado III
Anielli - Jardim

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que juntas possuem

xxxx Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população

local, conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do

atendimento dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações

na area da saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a

saúde), bem como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de

serviços de saúde do SUS. Especificamente o Jardim Anieli é territorio de

atendimento da UBS Vetorazzo eo Eldorado II é de atendimento da UBS Eldorado.

(SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos entre o

Mirante e o Residencial Santa Cruz
Mirante - Res.

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente esses dois bairros são do território de atendimento da

UBS Gabriela. (SMSAÚDE)
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07. Cidade da Criança

Mais equipamentos urbanos entre os

bairros Maria Zorita e o Residencial das

Américas

Maria Zorita - Lot. 

Pq. Res.

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente esses dois bairros são do território de atendimento da

UBS Vetorazzo. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos no bairro

Ary Attab II
Ary Attab II - Lot.

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente o Lot Ary Attab é do território de atendimento da UBS

Vetorazzo. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Mais equipamentos urbanos no bairro

Monte Verde

Monte Verde - 

Residencial

Na região do Cidade das Crianças existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde

(UBS Gonzaga, UBS Gabriela, UBS Eldorado e UBS Vetorazzo), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente o Residencial Monte Verde é do território de

atendimento da UBS Gabriela. (SMSAÚDE)
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07. Cidade da Criança Necessidade de UPA e UBS
Nato Vetorasso - 

Residencial

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais.  (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Reforma da UBS do Eldorado Eldorado - Res. Há previsão para esse ano para reforma nessa unidade de saúde. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Reforma da UBS do Gabriela
Gabriella - 

Residencial
Já iniciou a reforma nessa unidade. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Reforma da UBS do Gonzaga
Gonzaga de 

Campos - Bairro
Não há previsão de reforma para essa unidade nesse ano. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Reforma da UBS do Vetorazzo
Vetorasso - 

Jardim
Não há previsão de reforma para essa unidade nesse ano. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Usuários de drogas

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança Instalação de hospital universitário
Nato Vetorasso - 

Residencial

Não há previsão para criação de hospital veterinario publico nesse momento.

(SMSAÚDE)

07. Cidade da Criança
Recapear o Distrito Industrial Waldemar

de Oliveira Verdi

Waldemar de 

Oliveira Verdi - 

Dist. Ind.

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

07. Cidade da Criança

Melhorar a pavimentação /

recapeamento na região do Eldorado

entre as av. Mirassolândia e a av.

Sebastião Gonçalves de Souza e entre a

av. Ernani Pires Domingues e a av.

Alberto Olivieri

Região Cidade da 

Criança

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)
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07. Cidade da Criança

Melhorar a pavimentação /

recapeamento da rua Lourenço da Silva

Pontes e rua Raul Tauyr

Região Cidade da 

Criança

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

07. Cidade da Criança

Melhorar a pavimentação /

recapeamento dos bairros S. J. do Rio

Preto J e Aroeiras

Aroeiras - Parque 

das

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

07. Cidade da Criança

Melhorar a pavimentação /

recapeamento dos bairros

compreendidos entre os bairros Mirante

e Nato Vetorasso

Região Cidade da 

Criança

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

07. Cidade da Criança Conservação do asfalto das ruas
Região Cidade da 

Criança

Está sendo monitorado constantemente através da operação de Correções

Pontuais Asfálticas (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança Eldorado - Res. Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança
Eldorado ( 1ª 

parte )
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança
Eldorado ( 2ª 

parte )
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança
Eldorado ( 4ª 

parte )
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança
Costa do Sol - 

Conj. Hab.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança Romana - Vila Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança União - Vila Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança
Macedo Teles I - 

Residencial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Falta segurança
Macedo Teles II - 

Residencial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Segurança Santa Cruz - Res. Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)
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07. Cidade da Criança
Segurança na av. Fortunato Ernesto

Vetorazzo

Vetorasso - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Venda de drogas em vários pontos
Região Cidade da 

Criança
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança

Construir delegacia no cruzamento da

av. Vetorasso com a av. José Rodrigues

Lisboa

Anna Angélica - 

Residencial
 (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Falta segurança pública no bairro Belo

Horizonte / Cecap

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Segurança pública em toda a região
Região Cidade da 

Criança
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Segurança pública na praça do Eldorado

I

Eldorado ( 1ª 

parte )
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Segurança

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Segurança

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança

Segurança na av. Fortunato Vetorazzo,

da Ernani Pires Domingues até o bairro

Ana Angélica

Região Cidade da 

Criança
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Segurança nos órgãos público escolas

aprendiz

Região Cidade da 

Criança
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Melhorar a segurança dos bairros

(muitos assaltos a mão armada)

Região Cidade da 

Criança
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Melhorar a segurança da praça do Cecap

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

07. Cidade da Criança Melhorar a segurança da região
Região Cidade da 

Criança
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança Segurança precária
Região Cidade da 

Criança
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Lombada na rua em frente à escola Ana

Mendes

Gonzaga de 

Campos - Bairro

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Transporte coletivo com menores

intervalos

Região Cidade da 

Criança

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-o a fim de

que todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço.

Esclarecemos que o tempo de ciclo de uma determina linha (intervalos) está

relacionado diretamente com a localização geografica e a demanda da mesma.

(SMTTS)

07. Cidade da Criança
Falta acesso de ônibus para UBS do

Monte Verde

Monte Verde - 

Residencial

A UBSF do Jardim Gabriela é atendida pela linha 202.2 com distancia de caminhada

de no maximo 70 metros (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Falta transporte público interbairros na

região do Gabriella

Gabriella - 

Residêncial

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes dentre os Bairros da

região do Nato Vetorazzo e Jardim Gabriela que justificasse a inclusão de um

itinerário para atendimento exclusivo. Mas após a conclusão do Plano de

Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de

verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e de Mini Terminais,

os quais serão implantados em locais de grande integração. (SMTTS)

07. Cidade da Criança

Linha de transporte público que vá ao

Jardim do Cedro e volte ao terminal (a

linha existente vai até Mirassol)

Jardim do Cedro - 

Clube de Moradia
COMPETENCIA DA EMURB (TRANSPORTE INTER MUNICIPAL) (SMTTS)
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07. Cidade da Criança
Mais paradas de ônibus (transporte

público) no bairro Etemp e região

Etemp - Jardim 

Residencial

Esclarecemos que a definição dos locais onde são instalados os pontos de

embarque/desembarque ao longo dos itnerários das linhas do sistema de

transporte coletivo publico municipal, não somente no ETEMP como em todo

municipio, seguem as orientações do Caderno de Referência para Elaboração do

Plano de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Mais transporte público interbairros

(mais crítico na região Anielli)

Região Cidade da 

Criança

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes entre a região do Anielli e

outros Bairros que justificasse a inclusão de um itinerário para atendimento

exclusivo. (SMTTS)

07. Cidade da Criança

Falta interbairros no transporte para

público para região do posto de saúde

do Gabriela, erro de itinerário, confuso

Gabriella - 

Residêncial

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes entre o Jardim Gabriela e

outros Bairros da região que justificasse a inclusão de um itinerário para

atendimento exclusivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de

Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de

verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de

horarios que serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Ligação de transporte público

interbairro na região do Nato Vetorasso

Nato Vetorasso - 

Residencial

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais e a quantidade de horarios que serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Transporte público de qualidade com ar

condicionado

Região Cidade da 

Criança

Há a previsão de inclusão de 36 veiculos no sistema de transporte coletivo

municipal com ar condicionado, o qual deve ocorrer até o final do 1º semestre

deste ano. (SMTTS)
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07. Cidade da Criança Melhorar a sinalização no Cecap

Belo Horizonte - 

´CECAP` - Conj. 

Hab. Jd.

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

07. Cidade da Criança Sinalização de trânsito e nome de ruas
Região Cidade da 

Criança

Está em estudos, abertura de licitação e contratação para confecção de placas,

para posteriormente fazer implantação.  (SMTTS)

07. Cidade da Criança
Teatro ou espaço Cultural na região do 

bairro Jd. Vetorasso

Vetorasso - 

Jardim

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

07. Cidade da Criança
Reformar o teatro Nelson de Castro e 

criar programas de cultura para a região
Região Central

O Teatro Nelson Castro passará por adequações e receberá, no ano de 2019, o

Núcleo de Artes e Cultura, na modalidade TEATRO. O teatro receberá novos

equipamentos de som, luz e projeção, além de nova vestimenta cênica e linóleo

para o piso. (SMCULT)

07. Cidade da Criança
Atividades esportivas e culturais nos 

espaços públicos

Região Cidade da 

Criança

Para a região, faremos programação de rua durante o FIT - Festival Internacional

de Teatro. (SMCULT)

07. Cidade da Criança
Reforma de praça do Gonzaga, trazer 

eventos culturais e esportivos

Gonzaga de 

Campos - Bairro

Para a região, faremos programação de rua durante o FIT - Festival Internacional

de Teatro. (SMCULT)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva na rua Euclides Buriola

com a Salim Elias

Antunes - Jardim

Já existe um CRAS - Centro de Referência de Assistência Social implantado no

Jardim Antunes que atende a famílias e indivíduos com serviços, benefícios e

progragras de transferência de renda. (SEMAS)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva próximo a rua Odilon

Creto Maggio com a Maiã Sarkis de

Souza Brito

Buritis - Jd. dos

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS Solo Sagrado e 

vem realizando estudos periódicos para verificar a possibilidade de ampliar os

locais de atendimento. (SEMAS)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva próximo a rua Paulo

Sanches com a Miguel Grisi

Ielar - Jardim
Nessa região a Secretaria de assistência social oferta atendimento por meio do

CRAS  Antunes, distante 1,4 km do local. (SEMAS)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva na Francisco de Oliveira

Mota com a avenida São José do Rio

Preto

Astúrias - Jardim
Nessa região a Secretaria de assistência social oferta atendimento por meio do

CRAS Solo Sagrado, distante 350 metros do local. (SEMAS)
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08. Pinheirinho
Moradores de rua no semáforo da

Antonio Antunes com a Mirassolândia

Ana Célia - 

Residencial

A Secretaria de assistência social oferta o serviço de abordagem social que se

desloca por todas as regiões do município ofertando atendimento in loco à pessoa

em situação de rua. Temos também no município o Centro POP que atende e

acompanha essa população, a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar e estão situados na avenida Bady Bassit nº 3697. As OSCs

Albergue Noturno, Assossiação Madre Teresa de Calcutá e VIAMOR oferecem

atendimento às pessoas em situação de rua. O município disponibiliza também o

telefone 199 para recebimento de informações referente à pessoas em situação

de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos, pessoas sob efeito de

entorpecentes ou com transtornos mentais, comportamento agressivo e violento,

perturbação do sossego. (SEMAS)

08. Pinheirinho

Mudar sede do conselho tutelar da Boa

Vista para a região Pinheirinho, próximo

a av. Mirassolândia e de fácil acesso

Região 

Pinheirinho

A Secretaria de Assistência Social planeja a transferência do local e tem buscado

imóveis que atenda aos requisitos para alugar. (SEMAS)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Bela Vista I e  II - 

Estância

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS Solo Sagrado e 

vem realizando estudos periódicos para verificar a possibilidade de ampliar os

locais de atendimento. (SEMAS)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS Solo Sagrado e 

vem realizando estudos periódicos para verificar a possibilidade de ampliar os

locais de atendimento. (SEMAS)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz - Lot. 

Res.

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS Solo Sagrado e 

vem realizando estudos periódicos para verificar a possibilidade de ampliar os

locais de atendimento. (SEMAS)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz II - 

Lot. Res.

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS Solo Sagrado e 

vem realizando estudos periódicos para verificar a possibilidade de ampliar os

locais de atendimento. (SEMAS)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Campo Belo - 

Jardim

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS Solo Sagrado e 

vem realizando estudos periódicos para verificar a possibilidade de ampliar os

locais de atendimento. (SEMAS)
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08. Pinheirinho
Construção de UBS, CRAS e escolas na

região próxima ao Solo Sagrado

Solo Sagrado - 

Bairro

Na referida região a Secretaria de Assistência Social possui o CRAS Solo Sagrado

localizado na rua Beatriz da Conceição nº 241 - Solo Sagrado que atende a

população com serviços e benefícios socioassistênciais e programas de

transferência de renda. (SEMAS)

08. Pinheirinho

Construção de ciclovia para os alunos da

escola E.E. Oscar Dória para garantir a

segurança

Região 

Pinheirinho
Articulação junto à Secretaria de Trânsito. (SME)

08. Pinheirinho Falta transporte escolar
Região 

Pinheirinho
Os ajustes foram realizados e há aquisição de novos veículos para melhoria. (SME)

08. Pinheirinho
Arborização e parque ecológico

revitalizado

Região 

Pinheirinho

A região possui o Parque Ecológico Educativo "Dr. Joaquim de Paula Ribeiro"e

academias ao ar livre. (SME)

08. Pinheirinho

Área verde semelhante ao parque

ecológico Danilo Santos de Miranda

(ampliação da zona norte)

Região 

Pinheirinho

A região possui o Parque Ecológico Educativo "Dr. Joaquim de Paula Ribeiro"e

academias ao ar livre. (SME)

08. Pinheirinho
Implantar reforço escolar e segundo

tempo

Região 

Pinheirinho

Para os alunos que tem defasagem de rendimento é oferecida recuperação

paralela semanal no contraturno. (SME)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Bela Vista I e  II - 

Estância

A SME vem realizando estudos em todas as regiões da cidade, para ampliar a

oferta para atender a demanda reprimida das creches, com construções de novas

escolas, ampliação de salas em escolas, bem como a busca da qualidade oferecida

a todos os alunos da rede municipal de ensino, como os concursos realizados,

formação continuada para todos os professores, diretores, coordenadores e

supervisores. (SME)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

A SME vem realizando estudos em todas as regiões da cidade, para ampliar a

oferta para atender a demanda reprimida das creches, com construções de novas

escolas, ampliação de salas em escolas, bem como a busca da qualidade oferecida

a todos os alunos da rede municipal de ensino, como os concursos realizados,

formação continuada para todos os professores, diretores, coordenadores e

supervisores. (SME)
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08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz - Lot. 

Res.

A SME vem realizando estudos em todas as regiões da cidade, para ampliar a

oferta para atender a demanda reprimida das creches, com construções de novas

escolas, ampliação de salas em escolas, bem como a busca da qualidade oferecida

a todos os alunos da rede municipal de ensino, como os concursos realizados,

formação continuada para todos os professores, diretores, coordenadores e

supervisores. (SME)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz II - 

Lot. Res.

A SME vem realizando estudos em todas as regiões da cidade, para ampliar a

oferta para atender a demanda reprimida das creches, com construções de novas

escolas, ampliação de salas em escolas, bem como a busca da qualidade oferecida

a todos os alunos da rede municipal de ensino, como os concursos realizados,

formação continuada para todos os professores, diretores, coordenadores e

supervisores. (SME)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Campo Belo - 

Jardim

A SME vem realizando estudos em todas as regiões da cidade, para ampliar a

oferta para atender a demanda reprimida das creches, com construções de novas

escolas, ampliação de salas em escolas, bem como a busca da qualidade oferecida

a todos os alunos da rede municipal de ensino, como os concursos realizados,

formação continuada para todos os professores, diretores, coordenadores e

supervisores. (SME)

08. Pinheirinho
Construção de UBS, CRAS e escolas na

região próxima ao Solo Sagrado

Solo Sagrado - 

Bairro

A SME vem realizando estudos em todas as regiões da cidade, para ampliar a

oferta para atender a demanda reprimida das creches, com construções de novas

escolas, ampliação de salas em escolas, bem como a busca da qualidade oferecida

a todos os alunos da rede municipal de ensino, como os concursos realizados,

formação continuada para todos os professores, diretores, coordenadores e

supervisores. (SME)

08. Pinheirinho
Espaço para fazer palestra, cursos,

esportes, cultura, plantação

Flórida Park - 

Residencial

Os espaços para eventos são compartilhados entre Secretarias. A solicitação de

uso de espaço público para agendamento e autorização. (SME)

08. Pinheirinho
Espaço para fazer palestra, cursos,

esportes, cultura, plantação

São José do Rio 

Preto K - Conj Hab

Os espaços para eventos são compartilhados entre Secretarias. A solicitação de

uso de espaço público para agendamento e autorização. (SME)

08. Pinheirinho
Falta de escola e cursos (educação

infantil)

Pousada dos 

Pássaros

Estudos estão sendo realizados para construções de escola de educação infantil

nos bairros Eldorado, Campo Belo, e Set Valley. (SME)
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08. Pinheirinho
Falta de escola e cursos (educação

infantil)
Todos os Santos

Estudos estão sendo realizados para construções de escola de educação infantil

nos bairros Eldorado, Campo Belo, e Set Valley. (SME)

08. Pinheirinho
Falta de escola e cursos (educação

infantil)

São Thomaz II - 

Lot. Res.

Estudos estão sendo realizados para construções de escola de educação infantil

nos bairros Eldorado, Campo Belo, e Set Valley. (SME)

08. Pinheirinho
Falta de escola e cursos (educação

infantil)

Santa Edwirges I - 

Estância

Estudos estão sendo realizados para construções de escola de educação infantil

nos bairros Eldorado, Campo Belo, e Set Valley. (SME)

08. Pinheirinho
Falta de escola e cursos (educação

infantil)

Santa Edwirges II - 

Estância

Estudos estão sendo realizados para construções de escola de educação infantil

nos bairros Eldorado, Campo Belo, e Set Valley. (SME)

08. Pinheirinho
Mais educação cultura e lazer com

maior participação comunitária

Região 

Pinheirinho

A região possui o Parque Ecológico Educativo "Dr. Joaquim de Paula Ribeiro"e

academias ao ar livre. (SME)

08. Pinheirinho Vagas para creche e escola
Região 

Pinheirinho

Projeto de ampliação na EM Jandira Caetano: construção de quatro (04) salas de

aula para atendimento da faixa etária de creche (Contrapartida/Planejamento).

(SME)

08. Pinheirinho

Criação de programa como

equipamento necessário para

implementação do ensino com aulas de

reforço seguidas de atividades físicas

(por exemplo, programa Segundo

Tempo)

Vale do Sol - Jd. 

Res.

As aulas de reforço são oferecidas por todas as Unidades Escolares em período

diverso aos das aulas regulares para todos os alunos que necessitam de

acompanhamento mais individualizado. As aulas de educação física fazem parte da

grade curricular de cada Unidade Escolar. (SME)

08. Pinheirinho

Criação de programa como

equipamento necessário para

implementação do ensino com aulas de

reforço seguidas de atividades físicas

(por exemplo, programa Segundo

Tempo)

Ana Célia - 

Residencial

As aulas de reforço são oferecidas por todas as Unidades Escolares em período

diverso aos das aulas regulares para todos os alunos que necessitam de

acompanhamento mais individualizado. As aulas de educação física fazem parte da

grade curricular de cada Unidade Escolar. (SME)

08. Pinheirinho

Criação de programa como

equipamento necessário para

implementação do ensino com aulas de

reforço seguidas de atividades físicas

(por exemplo, programa Segundo

Tempo)

Solo Sagrado - 

Bairro

As aulas de reforço são oferecidas por todas as Unidades Escolares em período

diverso aos das aulas regulares para todos os alunos que necessitam de

acompanhamento mais individualizado. As aulas de educação física fazem parte da

grade curricular de cada Unidade Escolar. (SME)
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08. Pinheirinho

Criação de programa como

equipamento necessário para

implementação do ensino com aulas de

reforço seguidas de atividades físicas

(por exemplo, programa Segundo

Tempo)

Laranjeiras - 

Residencial das

As aulas de reforço são oferecidas por todas as Unidades Escolares em período

diverso aos das aulas regulares para todos os alunos que necessitam de

acompanhamento mais individualizado. As aulas de educação física fazem parte da

grade curricular de cada Unidade Escolar. (SME)

08. Pinheirinho

Criação de unidades escolares de ensino

básico e fundamental Estância Bela Vista

II, Nossa Senhora Aparecida,

Mirassolândia, Dignidade e São Thomaz

Bela Vista I e  II - 

Estância

Indicação foram realizados para construção de escolas nos bairros Eldorado, São

Jorge, Campo Belo. Estudos estão sendo realizados para ampliação de vagas em

creches. (SME)

08. Pinheirinho

Criação de unidades escolares de ensino

básico e fundamental Estância Bela Vista

II, Nossa Senhora Aparecida,

Mirassolândia, Dignidade e São Thomaz

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

Todos os alunos são atendidos com transporte escolar e não há previsão de

construção, porém estudos estão sendo realizados para aluguel de locais

adequados para atendimento em creche. Na pré escola e fundamental todas as

crianças são atendidas. (SME)

08. Pinheirinho

Criação de unidades escolares de ensino

básico e fundamental Estância Bela Vista

II, Nossa Senhora Aparecida,

Mirassolândia, Dignidade e São Thomaz

Dignidade - Pq. 

Res.

Indicação foram realizados para construção de escolas nos bairros Eldorado, São

Jorge, Campo Belo. Estudos estão sendo realizados para ampliação de vagas em

creches. (SME)

08. Pinheirinho

Criação de unidades escolares de ensino

básico e fundamental Estância Bela Vista

II, Nossa Senhora Aparecida,

Mirassolândia, Dignidade e São Thomaz

São Thomaz - Lot. 

Res.

Indicação foram realizados para construção de escolas nos bairros Eldorado, São

Jorge, Campo Belo. Estudos estão sendo realizados para ampliação de vagas em

creches. (SME)

08. Pinheirinho

Criação de unidades escolares de ensino

básico e fundamental Estância Bela Vista

II, Nossa Senhora Aparecida,

Mirassolândia, Dignidade e São Thomaz

São Thomaz II - 

Lot. Res.

Indicação foram realizados para construção de escolas nos bairros Eldorado, São

Jorge, Campo Belo. Estudos estão sendo realizados para ampliação de vagas em

creches. (SME)
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08. Pinheirinho

Ampliação de programa de

infraestrutura básica (asfalto, guias,

calçamento e saneamento básico)

Bela Vista I e  II - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

08. Pinheirinho
Maior oferta de casas populares,

processo de sorteio mais transparente

Região 

Pinheirinho

O município vêm apoiando a construção de novas unidades habitacionais de

interesse social, com o príncipio da transparência.  (SMHAB)

08. Pinheirinho Urbanização e regularização
Bela Vista I e  II - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

08. Pinheirinho Urbanização e regularização

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

Loteamento regularizado. Não há projeto para infraestrutura no local. (SMHAB)

08. Pinheirinho
Regularização de terrenos na Estância

Bela Vista I e II

São Thomaz II - 

Lot. Res.
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

08. Pinheirinho
Regularização de terrenos na Estância

Bela Vista I e II

Bela Vista I e  II - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

08. Pinheirinho
Regularização de terrenos na Estância

Bela Vista I e II

Bela Vista I e  II - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

08. Pinheirinho Aumento de cursos profissionalizantes
Região 

Pinheirinho

Cursos estão sendo oferecidos em todo o município através do siste

www.riopreto.sp.gov.br/balcaodeempregos. Na integração com a Secretaria

Municipal de Comunicação Social vem sendo amplamente e com sucesso

divulgados os cursos disponíveis e organizados pelo município com Amparo da

Comissão Municipal do Trabalho. (SMTRA)

08. Pinheirinho
Arborização e mata ciliar no córrego

Piedadinha

Região 

Pinheirinho

As Secretarias e o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de

nascentes e áreas de reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão

definidas estratégias e medidas para a preservação ou recuperação destas áreas.

Tratando-se de propriedades particulares, é obrigação do proprietário relar pela

área. (SMAURB)
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08. Pinheirinho
Área da rua Bernardo Bavaresco com a

Maria Rosa, faltam árvores

Solo Sagrado I - 

Bairro

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

08. Pinheirinho Falta área verde
São José do Rio 

Preto K - Conj Hab

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva na rua Euclides Buriola

com a Salim Elias

Antunes - Jardim

Esta Área não pertence a Secretaria de Esportes e Lazer, não temos previsão de

novas construções para o local. A previsão e construções de novos equipamentos

ficam a cago da Secretaria de Planejamento a sua viabilidade. Para atender esta

demanda temos próximo o Centro Esportivo do Pinheirinho e Antunes. (SMEL)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva próximo a rua Odilon

Creto Maggio com a Maiã Sarkis de

Souza Brito

Buritis - Jd. dos

Esta Área não pertence a Secretaria de Esportes e Lazer, não temos previsão de

novas construções para o local. A previsão e construções de novos equipamentos

ficam a cago da Secretaria de Planejamento a sua viabilidade. Para atender a

população desta área temos próximos núcleo noa Esperança, Centro Esportivo

Maria Lúcia  com mini campo Pista de caminhada, quadra de areia e ATI. (SMEL)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva próximo a rua Paulo

Sanches com a Miguel Grisi

Ielar - Jardim

Esta Área não pertence a Secretaria de Esportes e Lazer, A previsão e construções

de novos equipamentos ficam a cago da Secretaria de Planejamento a sua

viabilidade. Para atender a população desta área temos próximos na Rotatória da

Av. Mirassolândia que sera revitalizada. Mini campo Parquinho, Quadra abertos a

população. (SMEL)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva na Francisco de Oliveira

Mota com a avenida São José do Rio

Preto

Astúrias - Jardim

A Secretaria de Esportes já tem neste loca aberto a população uma praça esportiva

com Mini campo, Salão multiúso Quadra de areia ATI e pista de caminhada , que

esta sendo revitalizado com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2019.

(SMEL)
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08. Pinheirinho

Implementação e ampliação das áreas

verdes, praças e equipamentos de lazer

em toda região Pinheirinho

Região 

Pinheirinho

Não temos previsão de novas equipamentos na região do Pinheirinho, nesta região 

temos vários centros abertos a população, Centro Esportivo do Pinheiro, Jambolão

, CECAP, Cidade das Criança, Campos de futebol e varias ATIs. (SMEL)

08. Pinheirinho Aumento de equipamentos ao ar livre
Região 

Pinheirinho

Não temos previsão de novas unidades acurto prazo. Cabe a Secretaria do estado

a instalação de novas unidades. Já temos na região vários equipamentos

Instalados. (SMEL)

08. Pinheirinho
Construção de pista de caminhada e

bicicleta na av. Mirassolândia

Região 

Pinheirinho

A Prefeitura está estudando a viabilidade de construção de ciclovias na cidade.

Porém, não temos a informação de quais os locais que serão contemplados. Para

das Pistas de caminhada não temos previsão a curto prazo hoje temos Pista de

caminhada aberta a população no Centro Esportivo do Eldorado. (SMEL)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Bela Vista I e  II - 

Estância

Não temos previsão de novas construção a curto prazo, porem esta área ainda é

irregular não sendo possível a construção por parte do poder publico. No núcleo

Nova Esperança temos Quadra poliesportiva, Mini campo, Academia e Parquinho.

(SMEL)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

Não temos previsão de construção a curto prazo, cabe a Secretaria de

planejamento a viabilidade e construção de novas unidade para o Município.

Temos condições de atender esta ´população nos centro esportivo Pinheiro e

Maria Lúcia abertos a população. (SMEL)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz - Lot. 

Res.

Não temos previsão de construção a curto prazo, cabe a Secretaria de

planejamento a viabilidade e construção de novas unidade para o Município. Para

atender a população temos o Núcleo Nova Esperança com quadra poliesportiva ,

mini campo, parquinho e ATI. (SMEL)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz II - 

Lot. Res.

Não temos previsão de construção a curto prazo, cabe a Secretaria de

planejamento a viabilidade e construção de novas unidade para o Município. Para

atender a população temos o Núcleo Nova Esperança com quadra poliesportiva ,

mini campo, parquinho e ATI. (SMEL)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Campo Belo - 

Jardim

Não temos previsão de construção a curto prazo, cabe a Secretaria de

planejamento a viabilidade e construção de novas unidade para o Município. Para

atender a população temos o Núcleo Nova Esperança com quadra poliesportiva ,

mini campo, parquinho e ATI. (SMEL)
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08. Pinheirinho Reforma do poliesportivo do Laranjeiras
Laranjeiras - 

Residencial das

O local já esta passando por reforma pela Secretaria de Esportes com previsão de

conclusão para o primeiro semestre. (SMEL)

08. Pinheirinho Centro Esportivo - criar atividades
Maria Lúcia - 

Jardim

No Centro Esportivo do Maria Lúcia temos as seguintes atividades Ginástica, Kung

Fu, Futebol, dança que atendem adultos e crianças. (SMEL)

08. Pinheirinho
Centro Poliesportivo do Pinheirinho -

criar atividades

Solo Sagrado - 

Bairro

Devido ao funcionamento de projeto de contraturno no espaço ficamos limitados

a atividades no local, mas estamos fazendo levantamento de atividades de

interesse da população no local após as 18:00. Hoje temos para crianças da

comunidades aula de xadrez e karatê. (SMEL)

08. Pinheirinho Lazer, esporte e cultura
São José do Rio 

Preto K - Conj Hab

Esta região é atendida pelo Centro Esportivo Pinheirinho,com quadra

poliesportiva, mini campo,campo de bocha e malha e Piscina, que foi revitalizado

no segundo semestre de 2018. Não temos previsão de novas construções a curto

prazo para o local. (SMEL)

08. Pinheirinho
Mais educação cultura e lazer com

maior participação comunitária

Região 

Pinheirinho

Na região do Pinheirinho, no Solo Sagrado temos atividades nos seguintes centros

esportivos: Pinheirinho, Jambolão, Fuad Hawilla, Maria Lúcia, Eldorado para toda a

população. (SMEL)

08. Pinheirinho
Na rua Bernardo Bavaresco colocar

equipamento de ginástica

Região 

Pinheirinho

Esta área não pertence a Secretaria de Esportes e Lazer,e não temos previsão de

novos equipamentos a curto prazo. Temos uma ATI na Rua Jesus Cristo( poção) e

no Centro Esportivo Jambolão. (SMEL)

08. Pinheirinho

Criação de área verde, praça com

equipamentos urbanos no Loteamento

Residencial São Thomaz

São Thomaz - Lot. 

Res.

Esta Área não Pertence a Secretaria, não temos previsão de novos equipamentos

para o local. As novas construções fica a cargo da Secretaria de Planejamento para

viabilizar a liberação e execução. (SMEL)

08. Pinheirinho

Criação de área verde, praça com

equipamentos urbanos no Loteamento

Residencial São Thomaz

São Thomaz II - 

Lot. Res.

Esta Área não Pertence a Secretaria, não temos previsão de novos equipamentos

para o local. As novas construções fica a cargo da Secretaria de Planejamento para

viabilizar a liberação e execução. (SMEL)
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08. Pinheirinho

Implementação e ampliação da

infraestrutura e equipamentos da área

verde compreendida entre a rua Ari

Freitas Mugnaine, a rua Névio Romani e

avenida Mirassolândia

Ielar - Jardim
Esta prevista uma revitalização/reforma da Área para o ano de 2019, sem data

prevista para o inicio. (SMEL)

08. Pinheirinho Calçamento 
Califórnia - Lot. 

Res.

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de outra

secretaria . (SMSERV)

08. Pinheirinho

Local de descarte de entulho realizado

pela população. É necessária a

fiscalização pública em toda extensão de

fundo de vale do córrego Piedadinha:

das avenidas Antônio Marcos de Oliveira

e Elias Tarraf, além de outros pontos

localizados na região Pinheirinho (ruas

Félicio Assad e Eliseu Nicolau Calvo)

Mayor - Vila
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho

Local de descarte de entulho realizado

pela população. É necessária a

fiscalização pública em toda extensão de

fundo de vale do córrego Piedadinha:

das avenidas Antônio Marcos de Oliveira

e Elias Tarraf, além de outros pontos

localizados na região Pinheirinho (ruas

Félicio Assad e Eliseu Nicolau Calvo)

Maria Lúcia - 

Jardim

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Limpeza de vias e no linhão
Região 

Pinheirinho

O local é fiscalizado com regularidade, a limpeza de áreas públicas é executada

periodicamente, sendo que a limpeza no linhão depende da concessionária

responsável pelas redes energizadas . (SMSERV)
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08. Pinheirinho Lixo e entulho na rua Egidio C. Bernardo
Edson Pupim - 

Minidist. Ind.

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Terreno baldio
Califórnia - Lot. 

Res.

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Terreno baldio
Colorado - 

Residencial

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Terreno baldio
Solo Sagrado I - 

Bairro

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Terreno baldio Miguelzinho - Vila
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Terreno baldio
Ana Célia II - 

Residencial

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Terreno baldio Ielar - Jardim
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho Fiscalização
Região 

Pinheirinho

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho

Lixo acumulado ao longo da avenida

Antonio Antunes Júnior e da avenida

Antonio Marques de Oliveira

Região 

Pinheirinho

O local é fiscalizado com regularidade, a limpeza de áreas públicas é executada

periodicamente, sendo que a limpeza no linhão depende da concessionária

responsável pelas redes energizadas . (SMSERV)

08. Pinheirinho Lixo na área da rua Dez de Abril Mafalda II - Vila
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

08. Pinheirinho
Estacionamento para motos na UPA

Norte
Antunes - Jardim

Encaminhado solicitação para o setor de obras da secretaria de saúde para estudo

e viabilidade. (SMSAÚDE)
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08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva na rua Euclides Buriola

com a Salim Elias

Antunes - Jardim

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente o Jardim Antunes é territorio de atendimento da UBS Maria Lucia.

(SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva próximo a rua Odilon

Creto Maggio com a Maiã Sarkis de

Souza Brito

Buritis - Jd. dos

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente o Jardim Buriti é territorio de atendimento da UBS Solo Sagrado.

(SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva próximo a rua Paulo

Sanches com a Miguel Grisi

Ielar - Jardim

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem xxxx Equipes de Saúde

da Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme

parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa

população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde

que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como

toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente o Jardim Ielar é territorio de atendimento da UBS Vila Mayor.

(SMSAÚDE)
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08. Pinheirinho

Construir unidade de saúde, CRAS e

poliesportiva na Francisco de Oliveira

Mota com a avenida São José do Rio

Preto

Astúrias - Jardim

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que juntas possuem Equipes de

Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme

parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa

população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde

que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como

toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente o Jardim Asturias é territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho Problemas com usuários de drogas
Região 

Pinheirinho

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho
Usuários de drogas no posto desativado

da avenida Mirassolândia

Região 

Pinheirinho

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho Ampliação da UPA Norte Antunes - Jardim Há estudo sendo elaborado para essa demanda. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Bela Vista I e  II - 

Estância

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)
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08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem xEquipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz - Lot. 

Res.

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

São Thomaz II - 

Lot. Res.

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)
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08. Pinheirinho
Escola, saúde, esporte, assistência

social

Campo Belo - 

Jardim

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho
Construção de UBS, CRAS e escolas na

região próxima ao Solo Sagrado

Solo Sagrado - 

Bairro

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Área demarcada por grande número de

usuários de drogas no lado direito da

avenida Mirassolândia, sentido centro-

bairro, e na avenida Antônio Antunes

Júnior (linhão do lado direito do Solo

Sagrado)

Miguelzinho - Vila

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)
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08. Pinheirinho

Área demarcada por grande número de

usuários de drogas no lado direito da

avenida Mirassolândia, sentido centro-

bairro, e na avenida Antônio Antunes

Júnior (linhão do lado direito do Solo

Sagrado)

Vale do Sol - Jd. 

Res.

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Área demarcada por grande número de

usuários de drogas no lado direito da

avenida Mirassolândia, sentido centro-

bairro, e na avenida Antônio Antunes

Júnior (linhão do lado direito do Solo

Sagrado)

Ielar - Jardim

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Área demarcada por grande número de

usuários de drogas no lado direito da

avenida Mirassolândia, sentido centro-

bairro, e na avenida Antônio Antunes

Júnior (linhão do lado direito do Solo

Sagrado)

Solo Sagrado - 

Bairro

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Área demarcada por grande número de

usuários de drogas no lado direito da

avenida Mirassolândia, sentido centro-

bairro, e na avenida Antônio Antunes

Júnior (linhão do lado direito do Solo

Sagrado)

Solo Sagrado I - 

Bairro

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)
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08. Pinheirinho

Área demarcada por grande número de

usuários de drogas no lado direito da

avenida Mirassolândia, sentido centro-

bairro, e na avenida Antônio Antunes

Júnior (linhão do lado direito do Solo

Sagrado)

Ana Célia - 

Residencial

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Criação de posto de atendimento

médico e odontológico na região da

Estância Bela Vista, Dignidade, Nossa

Senhora Aparecida, Estância Alvorada e

São Thomaz

Bela Vista I e  II - 

Estância

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que juntas possuem xxxx Equipes de

Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme

parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa

população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde

que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como

toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Criação de posto de atendimento

médico e odontológico na região da

Estância Bela Vista, Dignidade, Nossa

Senhora Aparecida, Estância Alvorada e

São Thomaz

Dignidade - Pq. 

Res.

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)
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08. Pinheirinho

Criação de posto de atendimento

médico e odontológico na região da

Estância Bela Vista, Dignidade, Nossa

Senhora Aparecida, Estância Alvorada e

São Thomaz

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho

Criação de posto de atendimento

médico e odontológico na região da

Estância Bela Vista, Dignidade, Nossa

Senhora Aparecida, Estância Alvorada e

São Thomaz

São Thomaz - Lot. 

Res.

Na região do PInheirinho existem 03 (três) Unidades Basicas de Saúde (UBS Solo

Sagrado, UBS Maria Lucia e UBS Vila Mayor), que possuem Equipes de Saúde da

Familia responsaveis pelo atendimento da população local, conforme parametros

do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento dessa população a

Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da saúde que atuam

diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem como toda a

população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde do SUS.

Especificamente a Estancia Bela Vista territorio de atendimento da UBS Solo

Sagrado. (SMSAÚDE)

08. Pinheirinho
Recapeamento no bairro Jd. das

Oliveiras

Oliveiras - Jardim 

das

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho Asfalto rua Celene Caffagni
Colorado - 

Residencial

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho
Asfalto av. Alfredo Antonio Antonio de

Oliveira

Laranjeiras - 

Residencial das

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho Asfalto rua Leôncio Ferreira
Bom Sucesso - 

Residencial

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho Asfalto rua Egidio C. Bernardo
Edson Pupim - 

Minidist. Ind.

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho Asfalto do bairro Bom Sucesso
Bom Sucesso - 

Residencial

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)
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08. Pinheirinho Asfalto rua Antonio de Oliveira
Edson Pupim - 

Minidist. Ind.

Recapeamento trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias Municipais

de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho
Asfalto na rotatória da Estância Vista

Bonita com o Nature I

Nature I - Parque 

Residencial

Recapeamento e asfalto trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias

Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho Asfalto
Califórnia - Lot. 

Res.

Recapeamento e asfalto trata-se de objeto de responsabilidade das Secretarias

Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho
Na rua 10 de Abril precisa de

pavimentação da rua

Região 

Pinheirinho

Recapeamento e pavimentação trata-se de objeto de responsabilidade das

Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho
Falta asfalto entre o Mafalda II e o

Flórida Park

Flórida Park - 

Residencial

Recapeamento e pavimentação trata-se de objeto de responsabilidade das

Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

08. Pinheirinho
Maior segurança para população com

policiamento extensivo

Região 

Pinheirinho
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho Mocós no Mugnani Mugnaini - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho Tráfico de drogas no Jardim Paraíso Paraíso - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Plano de implementação da segurança

urbana através policiamento nos bairros

: Dom Lafayete Libânio, Vila Mayor,

Maria Lucia, Solo Sagrado

Dom Lafayete 

Libânio - Pq. Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Plano de implementação da segurança

urbana através policiamento nos bairros

: Dom Lafayete Libânio, Vila Mayor,

Maria Lucia, Solo Sagrado

Mayor - Vila Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Plano de implementação da segurança

urbana através policiamento nos bairros

: Dom Lafayete Libânio, Vila Mayor,

Maria Lucia, Solo Sagrado

Maria Lúcia - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)
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08. Pinheirinho

Plano de implementação da segurança

urbana através policiamento nos bairros

: Dom Lafayete Libânio, Vila Mayor,

Maria Lucia, Solo Sagrado

Solo Sagrado - 

Bairro
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Plano de implementação da segurança

urbana através policiamento nos bairros

: Dom Lafayete Libânio, Vila Mayor,

Maria Lucia, Solo Sagrado

Solo Sagrado I - 

Bairro
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho Policiamento e segurança
Região 

Pinheirinho
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho Fiscalização para pipas com cerol
Bom Sucesso - 

Residencial
Será Intensificado Patrulhamento e Conscientização sobre Cerol. (SMTTS)

08. Pinheirinho Melhoria da segurança - base policial
Região 

Pinheirinho
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Programa ampliado de segurança

urbana nos bairros São Thomaz, São

Thomaz II, Jardim Campo Belo, Estância

Bela Vista I e II, Residencial Dignidade:

área com muitos assaltos

São Thomaz - Lot. 

Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Programa ampliado de segurança

urbana nos bairros São Thomaz, São

Thomaz II, Jardim Campo Belo, Estância

Bela Vista I e II, Residencial Dignidade:

área com muitos assaltos

São Thomaz II - 

Lot. Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)
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08. Pinheirinho

Programa ampliado de segurança

urbana nos bairros São Thomaz, São

Thomaz II, Jardim Campo Belo, Estância

Bela Vista I e II, Residencial Dignidade:

área com muitos assaltos

Campo Belo - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Programa ampliado de segurança

urbana nos bairros São Thomaz, São

Thomaz II, Jardim Campo Belo, Estância

Bela Vista I e II, Residencial Dignidade:

área com muitos assaltos

Bela Vista I e  II - 

Estância
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Programa ampliado de segurança

urbana nos bairros São Thomaz, São

Thomaz II, Jardim Campo Belo, Estância

Bela Vista I e II, Residencial Dignidade:

área com muitos assaltos

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Programa ampliado de segurança

urbana nos bairros São Thomaz, São

Thomaz II, Jardim Campo Belo, Estância

Bela Vista I e II, Residencial Dignidade:

área com muitos assaltos

Alvorada - 

Estância
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

08. Pinheirinho

Programa ampliado de segurança

urbana nos bairros São Thomaz, São

Thomaz II, Jardim Campo Belo, Estância

Bela Vista I e II, Residencial Dignidade:

área com muitos assaltos

Dignidade - Pq. 

Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)
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08. Pinheirinho

Retirar lombada nas proximidades da

avenida Antônio Antunes Júnior, na

região do bairro Vista Alegre

Vista Alegre - Res. Estamos viabilizando a providência. (SMTTS)

08. Pinheirinho
Colocação de semáforo na esquina do

linhão com a Valentim Gentil

Laranjeiras - 

Residencial das

Será solicitado ao setor competente para que seja providenciado um estudo no

local visando a contagem de veículos (VDM) para termos a real situação do

cruzamento  (SMTTS)

08. Pinheirinho Ponto de ônibus na UBS do Pinheirinho
Solo Sagrado - 

Bairro

Atualmente já existe ponto de embarque/desembarque de passageiros em frente

a UBS do Pinheirinho. Caso a solicitação retro seja referente à instalação de

cobertura e assento neste ponto, informamos que visando ofertar qualidade e

conforto na prestação de serviço aos usuários do sistema de transporte coletivo

publico urbano municipal providenciaremos a instalação de cobertura e assento

no ponto de embarque/desembarque em questão assim que e se possível, após

análise de demanda e tempo de espera. (SMTTS)

08. Pinheirinho
Ponto de ônibus na escola do Dom

Lafayete

Dom Lafayete 

Libânio - Pq. Res.

Atualmente existe um ponto de embarque/desembarque localizado na Rua

Americo Avelar que dista aproximadamente 100 metros da entrada da Escola em

questão, sendo assim seguindo os critérios de atendimento segundo orientações

do Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do

Ministério das Cidades (SMTTS)

08. Pinheirinho
Mais ponto de ônibus no shopping

Cidade Norte

Dom Lafayete 

Libânio - Pq. Res.

Esclarecemos que a definição dos locais onde são instalados os pontos de

embarque/desembarque ao longo dos itnerários das linhas do sistema de

transporte coletivo publico municipal, em todo municipio, seguem as orientações

do Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do

Ministério das Cidades. (SMTTS)

08. Pinheirinho
Mais ponto de ônibus na UBS da Maria

Lúcia

Maria Lúcia - 

Jardim

Atualmente existe um ponto de embarque/desembarque localizado na Rua

Alexandre Madlun que dista aproximadamente 150 metros da entrada da UBS em

questão, sendo assim seguindo os critérios de atendimento segundo orientações

do Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do

Ministério das Cidades (SMTTS)
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08. Pinheirinho Mais ponto de ônibus na UBS Vila Mayor Mayor - Vila

Atualmente existe um ponto de embarque/desembarque localizado na Avenida

Domingos Falavina X Rua Acácio Pereira que dista aproximadamente 170 metros

da entrada da UBS em questão, sendo assim seguindo os critérios de atendimento

segundo orientações do Caderno de Referência para Elaboração do Plano de

Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades (SMTTS)

08. Pinheirinho
Aumentar linhas de ônibus de

interbairros para não passar no centro

Região 

Pinheirinho

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes entre a região do

Pinheirinho e outros Bairros que justificasse a inclusão de um itinerário para

atendimento exclusivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de

Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de

verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de

horarios que serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

08. Pinheirinho Interbairros para o HB Antunes - Jardim

Em inicio do ano de 2016 foi criada em carater experimental a linha interbairros

704 - Região Sul / Hospital de Base a qual perdurou por 3 meses com a media de 8

passageiros por viagem, sendo assim indo de encontro com as premissas do

transporte coletivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de Mobilidade

Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de verificar a

real necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de horarios que

serão disponibilizados nessas (SMTTS)

08. Pinheirinho Interbairros para o HB
Ana Célia - 

Residencial

Em inicio do ano de 2016 foi criada em carater experimental a linha interbairros

704 - Região Sul / Hospital de Base a qual perdurou por 3 meses com a media de 8

passageiros por viagem, sendo assim indo de encontro com as premissas do

transporte coletivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de Mobilidade

Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de verificar a

real necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de horarios que

serão disponibilizados nessas (SMTTS)
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08. Pinheirinho Mapas nos pontos de ônibus
Região 

Pinheirinho

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas melhorias nos

pontos de embarque/desembarque. (SMTTS)

08. Pinheirinho

Integração das linhas de ônibus

interbairros, aumento do tempo de

integração, redefinição das rotas

Região 

Pinheirinho

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais, o incremento de horários nas linhas já existentes, bem como a

implantação de Mini Terminais. (SMTTS)

08. Pinheirinho
Falta de linha interbairros, cobra-se a

integração

Região 

Pinheirinho

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes entre a região do

Pinheirinho e outros Bairros que justificasse a inclusão de um itinerário para

atendimento exclusivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de

Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de

verificar a real necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de

horarios que serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

08. Pinheirinho

Extensão e ampliação das linhas de

transporte urbano do Parque

Residencial Dignidade para outros da

região

Bela Vista I e  II - 

Estância

Atualmente a linha 219 - Parque Dignidade já realiza a integração com as outras

linhas que atendem os Bairros e Estancias da região. Esta integração se efetiva

com o uso do cartão do transporte no Mini Terminal da Mirassolândia. Após a

conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de

Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais (linhas interbairros), bem como a implantação de novos Mini

Terminais. (SMTTS)

08. Pinheirinho

Extensão e ampliação das linhas de

transporte urbano do Parque

Residencial Dignidade para outros da

região

Dignidade - Pq. 

Res.

Atualmente a linha 219 - Parque Dignidade já realiza a integração com as outras

linhas que atendem os Bairros e Estancias da região. Esta integração se efetiva

com o uso do cartão do transporte no Mini Terminal da Mirassolândia. Após a

conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de

Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais (linhas interbairros), bem como a implantação de novos Mini

Terminais. (SMTTS)
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08. Pinheirinho

Extensão e ampliação das linhas de

transporte urbano do Parque

Residencial Dignidade para outros da

região

Nossa Senhora 

Aparecida - 

Mirassolândia

Atualmente a linha 219 - Parque Dignidade já realiza a integração com as outras

linhas que atendem os Bairros e Estancias da região. Esta integração se efetiva

com o uso do cartão do transporte no Mini Terminal da Mirassolândia. Após a

conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas de

Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais (linhas interbairros), bem como a implantação de novos Mini

Terminais. (SMTTS)

08. Pinheirinho

Melhoria e implementação da

sinalização urbana de todas as avenidas

da região

Região 

Pinheirinho

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

08. Pinheirinho

Implementação e melhoria da

sinalização de trânsito na região do Vale

do Sol (esquina da DIG na avenida

Domingos Falavina)

Vale do Sol - Jd. 

Res.

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

08. Pinheirinho
Rotatória mal sinalizada e perigosa na

av. Antonio de Oliveira (Trídico)

Solo Sagrado I - 

Bairro

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

08. Pinheirinho Sinalização ineficiente
Região 

Pinheirinho

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

08. Pinheirinho Construção de bibliotecas
Região 

Pinheirinho

Uma rápida solução seria o desmembramento da Biblioteca Pública Municipal,

tendo uma extensão no Pinheirinho. (SMCULT)

08. Pinheirinho Incentivo a cultura neste distrito
Região 

Pinheirinho

Para a região, faremos programação de rua durante o FIT - Festival Internacional

de Teatro. Nesta região existem ações dos Núcleos de Artes e Cultura. (SMCULT)

08. Pinheirinho Construção de biblioteca municipal
Solo Sagrado - 

Bairro

Uma rápida solução seria o desmembramento da Biblioteca Pública Municipal,

tendo uma extensão no Pinheirinho. (SMCULT)

08. Pinheirinho Criação de espaço culturais
Região 

Pinheirinho

Já existe no Pinheirinho um espaço do Esporte que é utilizado pela Cultura. Neste

espaço temos ações nos Núcleos de Artes e Cultura, relizamos ações do Carnaval e

também do FIT. (SMCULT)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

08. Pinheirinho

Espaço para aprender instrumentos, 

aula de teatro (modelo Casa de Cultura 

e Projeto Guri)

Região 

Pinheirinho
O ideal seria a implantação de um Núcleo Municipal de Artes e Cultura. (SMCULT)

08. Pinheirinho Construção de centro cultural
Região 

Pinheirinho

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

08. Pinheirinho Lazer, esporte e cultura
São José do Rio 

Preto K - Conj Hab
O ideal seria a implantação de um Núcleo Municipal de Artes e Cultura. (SMCULT)

08. Pinheirinho
Mais educação cultura e lazer com 

maior participação comunitária

Região 

Pinheirinho

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

08. Pinheirinho
Na região não existe oferta de atividade 

cultural

Região 

Pinheirinho
O ideal seria a implantação de um Núcleo Municipal de Artes e Cultura. (SMCULT)

09. CEU
Criação de feira livre na av. Américo

Agrelli do Pq. da Cidadania

Cidadania - 

Parque da

O Parque da Cidadania já foi atendido por uma Feira Livre instiuída pelo Decreto

nº 13.140/2006. A mesma não prosperou por falta de interesse dos moradores e

foi desativada. Como consequência, não há interesse dos feirantes para instalação

de Feira Livre na área.(SMAGR)

09. CEU Falta feira livre no bairro
Nova Esperança - 

Lot. Pq.

O Bairro Nova Esperança já foi atendido por uma Feira Livre instiuída pelo Decreto

nº 16.163/2012. A mesma não prosperou por falta de interesse dos moradores e

foi desativada. Como consequência, não há interesse dos feirantes para instalação

de Feira Livre na área.(SMAGR)

09. CEU
Ampliação de projetos sociais no Jd.

Santo Antonio I

Santo Antonio I - 

Jardim

A Secretaria de Assistência Social oferta na região por meio do CRAS Santo Antônio

o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de

convivência e fortalecimento de vínculos (15 a 17 anos e Idosos); Serviço de

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;

Mantém parceria com OSCs Lar Esperança; Damas de Caridade - Unidade Planalto

para atendimento de crianças e idosos. A OSC ADRA também realiza ações

dirigidas a adolescentes. No entanto, a SEMAS vem realizando estudos para

verificar a possibilidade de ampliação do atendimento na região. (SEMAS)

09. CEU Criar projeto de vizinhança solidária Região CÉU O Projeto de vizinhaça solidária está vinculado a segurança pública. (SEMAS)
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09. CEU Falta de projetos sociais na região Região CÉU

A Secretaria de Assistência Social oferta na região por meio dos CRAS Cidadania e

Santo Antônio o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (15 a 17 anos e Idosos);

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e

Idosas; pela rede socioassistêncial as OSCs ADRA; Lar Esperança; Damas de

Caridade - Unidade Planalto. A SEMAS vem realizando estudos periódicos para

verificar a possibilidade de implantação de novos serviços na região

09. CEU

Identificar os equipamentos de

assistência social na rua Zacarias Slime

Alexandre

Cidadania - 

Parque da

Solicitamos a Secretaria de Trânsito placas que facilitem a localização de todas as

unidades públicas da Assistência Social. Em andamento. (SEMAS)

09. CEU
Valorizar a assistência social do CRAS do

Santo Antônio

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.

O CRAS estará organizando uma ação no território junto a população e rede

socioassistêncial como forma de reconhecimento aos serviços, benefícios e

programas ofertados e meios de acesso a eles. Inclusive levando ao conhecimento

da população o investindo que a Secretaria de Assistência Social tem realizado à

equipe técnica por meio do plano municipal de educação permanente. (SEMAS)

09. CEU Melhoria no CRAS

Santo Antonio I - 

Centro Comercial 

Jd.

A Secretaria munipal de assistência social vem investindo na manutenção e

segurança de todas as suas unidades, inclusive está programado a pintura e a

entrega de novos equipamentos para o local. (SEMAS)

09. CEU

Existem usuários de drogas e

prostituição no Cidadania próximo a

ponte do córrego São Pedro

Cidadania - 

Parque da

O CRAS Cidadania oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

(PAIF) que atende famílias em situação de vulnerabilidade social, situado na rua

Zacarias Seline Alex André, 200 - Pq da Cidadania. Em relação a exploração sexual,

abuso e maus tratos infantil e adolesacente, as denúncias podem ser feitas nos

Conselhos Tutelares fones: 3236-2862/3232-2818 ou nos dois CREAS, que

atendem as situações de violação de direito: CREAS 1 situado na rua Rua José

Polachini Sobrinho, nº 575 – Vila Sinibaldi. Fone: (17) 3216-2226/ 3216-3155 e

CREAS 2 Rua Antonio de Godoy, nº2839 - Centro

Fone: (17) 3227-2520. Com relação ao tratamento de drogadependência o saúde

disponibiliza tais serviços. (SEMAS)
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09. CEU
Reivindicar a sede do centro

comunitário

Cidadania - 

Parque da

A solicitação de cessão de área pública deve ser feita pela associação de

moradores diretamente à Secretaria de Planejamento. (SEMAS)

09. CEU
Existe prostituição e venda de drogas na

rua Abdala Saad do bairro Pq. Cidadania

Cidadania - 

Parque da

O CRAS Cidadania oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

(PAIF) que atende as pessoas em situação de vulnerabilidade social, situado na rua

Zacarias Seline Alex André, 200 - Pq da Cidadania. Em relação a exploração sexual,

abuso e maus tratos infantil e adolesacente, as denúncias podem ser feitas nos

Conselhos tutelares fones: 3236-2862/3232-2818 ou nos dois CREAS, que

atendem as situações de violação de direito: Creas Rua Rua José Polachini

Sobrinho, nº 575 – Vila Sinibaldi - Fone: (17) 3216-2226/ 3216-3155 e CREAS 2 Rua

Antonio de Godoy, nº2839 - Centro

Fone: (17) 3227-2520. Relacionado a venda de drogas acionar a Segurança Pública.

(SEMAS)

09. CEU Tirar moradores da rua Região CÉU

A Secretaria de assistência social oferta o serviço de abordagem social que se

desloca por todas as regiões do município ofertando atendimento in loco à pessoa

em situação de rua. Temos também no município o Centro POP que atende e

acompanha essa população, a Cozinha Comunitária que oferece diariamente

alimentação no jantar e estão situados na avenida Bady Bassit nº 3697. As OSCs

Albergue Noturno, Assossiação Madre Teresa de Calcutá e VIAMOR oferecem

atendimento às pessoas em situação de rua. O município disponibiliza também o

telefone 199 para recebimento de informações referente à pessoas em situação

de rua, mendicância, materiais jogados em locais públicos, pessoas sob efeito de

entorpecentes ou com transtornos mentais, comportamento agressivo e violento,

perturbação do sossego. (SEMAS)

09. CEU Ônibus para os alunos do EJA Região CÉU
Procurar o setor de passe escolar na SME, para ver a possibilidade de acordo com

a legalidade. (Para alunos do EJA ensino fundamental). (SME)
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09. CEU

Projetos e investimentos em cursos

profissionalizantes para jovens e

pessoas acima de 30 anos e outros

cursos para crianças

Região CÉU
Através de parceria com o SENAR, foi oferecido Curso de Encanador e estamos

buscando outros parceiros para oferecer cursos profissionalizantes. (SME)

09. CEU
Falta escola (com inclusão de famílias

vulneráveis)

Santo Antonio I - 

Jardim

Através de parceria com o SENAR, foi oferecido Curso de Encanador e estamos

buscando outros parceiros para oferecer cursos profissionalizantes. (SME)

09. CEU

Nos CEU´s das Artes precisa de

brinquedos para as crianças, ATI's e mais

atividades

Nova Esperança - 

Lot. Pq.

Já estão sendo comprados 02 playgrounds para a instalação no Ceús das Artes.

(SME)

09. CEU
Precisa de escola de ensino médio / EJA

no Pq. da Cidadania

Cidadania - 

Parque da
Sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino do Estado. (SME)

09. CEU Melhoria na ECO Santo Antonio

Santo Antonio I - 

Centro Comercial 

Jd.

Através de trabalho voluntário a ECO tem Karatê, capoeira e futebol e através de

parcerias tem violino e dança (ritmos variados). (SME)

09. CEU
Falta de escola de ensino médio / EJA no

Pq. Nova Esperança

Nova Esperança - 

Lot. Pq.
Sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino do Estado. (SME)

09. CEU
Falta de escola de ensino médio / EJA no

Santo Antônio

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.
Sob responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino do Estado. (SME)

09. CEU

Construção de faculdades e escolas

técnicas de ensino médio e

profissionalizante

Região CÉU É de responsabilidade dos Estados e da União. (SME)

09. CEU
Falta escola de ensino médio / EJA no

bairro Nova Esperança

Nova Esperança - 

Lot. Pq.
Sob responsabilidade da Diretoria de Ensino do Estado. (SME)

09. CEU
Falta projetos para crianças em período

integral
Região CÉU

Estudos para possibilidades e ampliação dos projetos de contraturnos oferecidos.

(SME)

09. CEU Falta escola de ensino médio Região CÉU Sob responsabilidade da Diretoria de Ensino do Estado. (SME)

09. CEU Aula de computação para adultos Região CÉU

As escolas estão equipadas com laboratórios de informática e são propiciados

acessos e desenvolvimento de atividades para as crianças, jovens e atendimento

ao EJA. (SME)
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09. CEU Continuar com o EJA na escola Região CÉU

A SME mantém uma escola para atendimento de Educação de Jovens e Adultos (

EM ademir Dib) e na rede estadual ( ensino Médio) na EE Adahir Guimarães Fogaça-

no bairro Eldorado. (SME)

09. CEU Falta escola no bairro Arroyo - Jardim
Está sendo realizado levantamento para indicação de construção de Unidade

Escolar nesta região. (SME)

09. CEU Falta CEU das artes Região CÉU
Ampliação dos equipamentos e atividades para 2019, com instalação de 02

playgrounds e contraturno no Céu das Artes. (SME)

09. CEU Falta escola de ensino médio Região CÉU Sob responsabilidade da Diretoria de Ensino do Estado. (SME)

09. CEU Falta escola no bairro Arroyo - Jardim
Está sendo realizado levantamento para indicação de construção de Unidade

Escolar nesta região. (SME)

09. CEU Falta projeto escolar

Santo Antonio I - 

Centro Comercial 

Jd.

Capacitação para os funcionários da escola em parceria com os orgãos públicos

especializados e formação continuada para todos os docentes, diretores e

coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino. Vários projetos são

desenvolvidos nas escolas. Procure a unidade do seu bairro e conheça, dando

sugestões. (SME)

09. CEU Falta asfalto nas ruas Suíça - Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, aguardando

apresentação do projeto pelo Agente Promotor. (SMHAB)

09. CEU Falta comércio no bairro Suíça - Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, aguardando com

apresentação do projeto pelo Agente Promotor. A efetivação do comércio

depende da finalização do processo de regularização fundiária. (SMHAB)

09. CEU Construção de casas Região CÉU
O município vêm apoiando a construção de novas unidades habitacionais de

interesse social.  (SMHAB)

09. CEU Mais programas habitacionais Região CÉU
O município vêm apoiando a construção de novas unidades habitacionais de

interesse social.  (SMHAB)

09. CEU
Formar cooperativa de catadores de

recicláveis
Região CÉU

Já existe o convênio com a cooperlagos atualmente as pessoas interessadas

devem fazer a inscrição na própria coopertativa para aguarda a inclusão. (SMTRA)
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09. CEU
Instalar placas de identificação das ruas

no loteamento Nova Esperança

Nova Esperança - 

Lot. Pq.

Informamos que competência sobre placas toponímicas está sobre a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, tendo em vista a Lei nº

13.008 de 02 de Agosto de 2018 que altera dispositivo da Lei nº 11.415, de 18 de

dezembro de 2013 nos §§ 2º e 3º do art. 1º, a competência sobre placas

toponímicas ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito,

Transportes e Segurança. (SMAURB)

09. CEU
Faltam placas com identificação de ruas

no Jd. Santo Antônio I

Santo Antonio I - 

Jardim

Informamos que competência sobre placas toponímicas está sobre a

responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, tendo em vista a Lei nº

13.008 de 02 de Agosto de 2018 que altera dispositivo da Lei nº 11.415, de 18 de

dezembro de 2013 nos §§ 2º e 3º do art. 1º, a competência sobre placas

toponímicas ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito,

Transportes e Segurança. (SMAURB)

09. CEU Preservar a APP do córrego São Pedro Região CÉU

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

09. CEU
Criar ponto de apoio no Nova Esperança

e fazer projetos de conscientização

Nova Esperança - 

Lot. Pq.
Encontra-se em construção.   (SMAURB)

09. CEU Melhorar arborização na região Região CÉU

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

09. CEU

Moradores de rua destruíram o ponto

de apoio do Santo Antônio (rua Orlando

Amito da Silva)

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.
Encontra-se em construção um novo Ponto de Apoio no local. (SMAURB)
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09. CEU Proteção do rio Região CÉU

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

09. CEU Aumentar a área verde Região CÉU

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

09. CEU Mais pontos de apoio Região CÉU Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. (SMAURB)

09. CEU Lixo nas áreas públicas Arroyo - Jardim
Existe a coleta domiciliar regular no local bem como a manutenção de áreas,

praças etc. Falta a conscientização das pessoas em manter o local. (SMAURB)

09. CEU Falta ponto de apoio no bairro
Nova Esperança - 

Lot. Pq.
Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. (SMAURB)

09. CEU
Conscientização e fiscalização sobre o

descarte de lixo
Região CÉU

No que se refere a conscientização, programas de Educação Ambiental neste

sentido serão desenvolvidos abrangendo inicialmente escolas municipais.

(SMAURB)

09. CEU
Construir campo de bocha para idosos

no Jd. Santo Antônio I

Santo Antônio. I - 

Jardim

Não temos previsão de construção a curto prazo, o Campo de Bocha mais próximo

esta no centro Esportivo Pinheirinho que é aberto ao publico. (SMEL)

09. CEU
Reforma da quadra esportiva do Pq. da

Cidadania

Cidadania - 

Parque da

Local esta com grande depredação por vandalismo vamos colocar em nossa

programação para reforma geral. (SMEL)

09. CEU Falta de praças e áreas verdes Região CÉU
Na região temos a Praça do CEU, quanto a novas construções não temos

conhecimento. (SMEL)

09. CEU Falta lazer no Santo Antônio
Santo Antônio. I - 

Conj. Hab.

Nesta Região temos o Centro Esportivo Maria Lúcia e núcleo do Jardim Antunes

com vários equipamentos e atividades voltada a população, com quadras campos

ATIs e mini campo todos aberto ao publico. (SMEL)
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09. CEU Construir uma praça no bairro Jéssica - Res
Não temos previsão de novas construção a curto prazo, próximo a esta região

temos o Núcleo Esportivo Duas Vendas  para atender a população. (SMEL)

09. CEU Falta lazer no bairro
Cidadania - 

Parque da

Nesta região temos varias atividade desenvolvidas no CEU Nova Esperança, que

esta aberto ao publico para atividade de esporte cultura e lazer. (SMEL)

09. CEU Melhoria no centro esportivo
São Pedro II/III/IV - 

Estância
Área irregular não temos previsão de novos equipamentos para o local. (SMEL)

09. CEU
Construção de praça no loteamento

Morada do Sol

Morada do Sol - 

Lot. Res.

Existe uma área no loteamento com uma pista de caminhada, minicampo

Vestiários e parquinho, que foram depredado por vandalismo. Estamos colocando

em nossa programação a reforma geral do local sem data para inicio. (SMEL)

09. CEU

Criação de área de eventos para

motocross entre os loteamentos Pq. da

Cidadania e Morada do Sol

Região CÉU
Não temos previsão para novas construções no local, a modalidade motocross tem

um local próprio junto a Cidade das Crianças aberto a população. (SMEL)

09. CEU Falta esporte na região Região CÉU
Hoje existe um projeto desenvolvido no CEU pela EMCOP com várias atividades

esportivas e culturais. (SMEL)

09. CEU
Falta lazer e esporte no bairro Santo

Antônio

Santo Antônio. I - 

Conj. Hab.

Não temos previsão de novas construção para o local, para atender a população

temos próximo, Campo do Arroyo,Centro Esportivo do Jd. Antunes, Centro

Esportivo Maria Lúcia e Centro Esportivo Santo Antônio. Com varias atividades

para a população em geral. (SMEL)

09. CEU Mais lazer para o Pq. Cidadania
Cidadania - 

Parque da

Nesta Região temos o CEU Nova Esperança , aberto ao publico com atividade e

varias oficinas a berta a população. (SMEL)

09. CEU

Construir campo de futebol na área do

Caetano 2 entre a rua Euclides Martins

com a Rita Lopes Camarin

Caetano II - 

Jardim

Vamos encaminhar a solicitação para aprovação da Secretaria do Planejamento

fazer o estudo de viabilidade de referida construção. (SMEL)

09. CEU Criar um espaço para praça de skate
Luzia Polotto - 

Res.

Temos uma pista de skate no CEU nova Esperança, e não temos previsão de novas

construção a curto prazo. (SMEL)

09. CEU Criar um espaço para praça de skate
Caetano II - 

Jardim

Temos uma pista de skate no CEU nova Esperança, e não temos previsão de novas

construção a curto prazo. (SMEL)
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09. CEU
Espaço para pratica de esporte /

ginástica no Nunes
Nunes - Jardim

Não temos previsão de novas construção a curto prazo,porem temos uma ATI na

rotatória da entrada, e próximo temos o núcleo Esportivo Duas Vendas. (SMEL)

09. CEU Falta praça para atividade com a família Rios do Sul - Lot.

Não temos previsão de novas construção a curto prazo,porem temos uma ATI na

rotatória da entrada do Jardim Nunes, e próximo temos o núcleo Esportivo Duas

Vendas. (SMEL)

09. CEU
Construir parque com pista de

caminhada no córrego São Pedro
Região CÉU

Área não pertence a Secretaria de Esportes, não temos previsão de novas

construções a curto prazo para o local. (SMEL)

09. CEU
Quadras esportivas e praças próximo ao

Nunes e o loteamento Jorge Rodrigues
Região CÉU

Não temos previsão de novas construção a curto prazo para esta área, o

equipamento mais próximo ao loca que temos hoje aberto a população é o Núcleo

Esportivo Duas Vendas, com mini campo, quadras e academia. (SMEL)

09. CEU
Falta área e equipamento de lazer , pista

caminhada, praça, etc
Arroyo - Jardim

Não temos previsão de novas construções a curto prazo para a área em questão,

no Aroyo hoje temos um Campo de Futebol com Pista de Caminhada abertos a

população. Temos também o centro esportivo Maria lúcia que tem mais atividade

voltadas a população. (SMEL)

09. CEU Falta área de lazer Arroyo - Jardim

Não temos previsão de novas construções a curto prazo para a área em questão,

no Aroyo hoje temos um Campo de Futebol com Pista de Caminhada abertos a

população. Temos também o centro esportivo Maria lúcia que tem mais atividade

voltadas a população. (SMEL)

09. CEU Fazer praça no bairro Região CÉU

Não temos previsão de novas construção para esta área a curto prazo, nesta

região hoje temos o CEU Das Artes aberto ao publico onde oferece cultura esporte

e lazer a toda população do local. (SMEL)

09. CEU Falta praça no bairro
Nova Esperança - 

Lot. Pq.

Não temos previsão de novas construção para esta área a curto prazo, nesta

região hoje temos o CEU Das Artes aberto ao publico onde oferece cultura esporte

e lazer a toda população do local. (SMEL)

09. CEU Falta praça no bairro Arroyo - Jardim

Não temos previsão de novas construções a curto prazo para a área em questão,

no Aroyo hoje temos um Campo de Futebol com Pista de Caminhada abertos a

população. Temos também o centro esportivo Maria lúcia que tem mais atividade

voltadas a população. (SMEL)

09. CEU Limpar as bocas de lobo
Nova Esperança - 

Lot. Pq.

O serviço de limpeza de boca de lobo nas áreas públicas é executado

periodicamente. (SMSERV)
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09. CEU Falta de acessibilidade
Santo Antonio I - 

Jardim

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de outra

secretaria . (SMSERV)

09. CEU Limpeza de bueiros Região CÉU
O serviço de limpeza de bueiros nas áreas públicas é executado periodicamente.

(SMSERV)

09. CEU
Descarte irregular de lixo próximo a UBS

do loteamento Nova Esperança

Nova Esperança - 

Lot. Pq.

Fiscalização é realizada com regularidade e a limpeza de áreas públicas é

executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU Terreno baldio com lixo acumulado
Cidadania - 

Parque da

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU Limpeza nos terrenos baldios no bairro Jéssica - Res
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU Lixo acumulado no bairro
Santo Antonio I - 

Jardim

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU Terreno baldio e lixo acumulado
Zé Menino - 

Jardim

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU

Muito lixo no Conjunto Habitacional

Santo Antônio no cruzamento da rua

Horalda Siqueira Naves com a rua

Carmem Martins Arroy de Oliveira

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU

Descarte irregular de lixo no Jd. Santo

Antônio I nas ruas Manoel Alves e

Antônio Bottaro

Santo Antonio I - 

Jardim

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU

Descarte irregular de lixo na rua Orlando

Canuto com a rua Kayutoshi Sakakibara

do Conj. Hab. Santo Antônio

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.

Fiscalização e limpeza são realizadas com regularidade e encontra-se em

construção um ponto de apoio próximo ao local. (SMSERV)

09. CEU

Terreno baldio com descarte irregular

de lixo na rua Sebastião Octávio Fácio

com a rua Kazutoshi Sakakibara

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.

Fiscalização e limpeza são realizadas com regularidade e encontra-se em

construção um ponto de apoio próximo ao local. (SMSERV)

09. CEU
Lixo acumulado em vários pontos da

região
Região CÉU

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)
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09. CEU
Murar áreas desocupadas para não

acumular lixo

Nova Esperança - 

Lot. Pq.

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de previsão

orçamentária e de outra secretaria. (SMSERV)

09. CEU Descarte de lixo Arroyo - Jardim
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU
Colocar grama e banco na praça do Rios

do Sul
Rios do Sul - Lot. Demanda depende de previsão orçamentária. (SMSERV)

09. CEU Cuidar das praças existentes Região CÉU A manutenção da área é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU
Existem terrenos abandonados no

Arroyo
Arroyo - Jardim

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

09. CEU

Poço de visita desnivelado na rua

Kazutoshi Sakakibara e na rua Carmem

Martins Arroyo de Oliveira

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.

Foram realizadas recentemente serviços de reparos neste local estando,

atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

09. CEU
Melhorar o tratamento de esgoto do

Alvorada

Região 

Pinheirinho

Foram realizadas recentemente serviços de reparos neste local estando,

atualmente,  operando regularmente. (SeMAE)

09. CEU Problema de esgoto Região CÉU
Serão realizados pelo SeMAE estudos e projetos para melhorias na coleta de

esgoto em setores deficientes devido à expansão urbana. (SeMAE)

09. CEU Falta trabalho (industrial) no Nunes Nunes - Jardim
A SEMDEC esta iniciando o estudo do Programa de Desenvolvimento Industrial do

municipio, em parceria com outras secretarias, incluido ai o PARTEC. (SEMDEC)

09. CEU
Falta lotérica na av. Accacio Fernandes

até a Av. Américo Agrelli
Região CÉU

Enviado oficio para Superintendencia da CEF afim de analisar a possibiidade de

abertura de novos pontos lotericos no bairro. (SEMDEC)

09. CEU

Falta de comércio no Pq. Nova

Esperança, principalmente na rua dos

Metalúrgicos

Região CÉU

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

09. CEU Implantação de farmácias e mercados Região CÉU

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)
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09. CEU Melhorar o comércio do Alvorada
Região 

Pinheirinho

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

09. CEU
Sistema de correios precário no bairro

da Morada do Sol

Morada do Sol - 

Lot. Res.

A SEMDEC encaminhou oficio para a Superintencia dos Correios afim de melhorar

o serviço prestado no Bairro. (SEMDEC)

09. CEU

Faltam grandes comércios como

supermercados no bairro Nova

Esperança

Nova Esperança - 

Lot. Pq.

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de iniciativa privada,

acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos negocios

sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

09. CEU Precisa de lotérica no bairro
Santo Antonio I - 

Jardim

Enviado oficio para Superintendencia da CEF afim de analisar a possibiidade de

abertura de novos pontos lotericos no bairro. (SEMDEC)

09. CEU Falta farmácia no bairro Arroyo - Jardim

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

09. CEU Lotérica no bairro
Cidadania - 

Parque da

Enviado oficio para Superintendencia da CEF afim de analisar a possibiidade de

abertura de novos pontos lotericos no bairro. (SEMDEC)

09. CEU Mais comércio para a região Região CÉU

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

09. CEU Lotérica no bairro Arroyo - Jardim
Enviado oficio para Superintendencia da CEF afim de analisar a possibiidade de

abertura de novos pontos lotericos no bairro. (SEMDEC)

09. CEU Falta comércio no bairro Arroyo - Jardim

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

09. CEU Falta lotérica no bairro Santo Antonio
Santo Antonio I - 

Jardim

Enviado oficio para Superintendencia da CEF afim de analisar a possibiidade de

abertura de novos pontos lotericos no bairro. (SEMDEC)

09. CEU Falta lotérica no bairro Arroyo - Jardim
Enviado oficio para Superintendencia da CEF afim de analisar a possibiidade de

abertura de novos pontos lotericos no bairro. (SEMDEC)
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09. CEU Retirar animais das ruas Região CÉU

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

09. CEU
Ampliação da UBS do Pq. Da Cidadania

ou construção de nova UBS

Cidadania - 

Parque da
Essa unidade recebera reforma na recepção nesse ano. (SMSAÚDE)

09. CEU
Diminuir o tempo de espera para

exames e procedimentos
Região CÉU

As equipes de saúde estão constante capacitadas para melhoria do atendimento,

bem como há ampliações de oferta de exames. (SMSAÚDE)

09. CEU Falta UBS no bairro Suíça - Estância

Na região do CEU existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde (UBS Nova

Esperança, UBS Cidadania, UBS Santo Antonio e UBS Renascer), que possuem

Equipes de Saúde da Familiaa responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente a Estancia Suiça é territorio de atendimento da UBS Santo

Antonio. (SMSAÚDE)

09. CEU
Mais atendimentos e exames na UBS

Cidadania

Cidadania - 

Parque da

As equipes de saúde estão constante capacitadas para melhoria do atendimento,

bem como há ampliações de oferta de exames. (SMSAÚDE)

09. CEU Construção de hospitais Região CÉU

Há estudos sendo realizados com relação a necessidade de mais leitos hospitalares

no municipio, bem como a viabilidade financeira para esssa açao. Atualmente a

Santa Casa e o Hospital de Base são prestadores de serviços ao municipio;

cabendo aos demais hospitais manifestarem interesse de prestação de serviço ao

SUS. (SMSAÚDE)
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09. CEU
Agilidade no sistema de exames e

atendimento das UBS da região
Região CÉU

As equipes de saúde estão constante capacitadas para melhoria do atendimento,

bem como há ampliações de oferta de exames. (SMSAÚDE)

09. CEU Falta médicos na madrugada Região CÉU

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais. A população da Região

do CEU pode utilizar do serviço da UPA REgião Norte como da PS Santo Antônio.

(SMSAÚDE)

09. CEU Necessidade de UBS no Morada do Sol
Morada do Sol - 

Lot. Res.

Na região do CEU existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde (UBS Nova

Esperança, UBS Cidadania, UBS Santo Antonio e UBS Renascer), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente a Estancia Suiça é territorio de atendimento da UBS Santo

Antonio. (SMSAÚDE)

09. CEU Construir posto de saúde
Luzia Polotto - 

Res.

Na região do CEU existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde (UBS Nova

Esperança, UBS Cidadania, UBS Santo Antonio e UBS Renascer), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente a Estancia Suiça é territorio de atendimento da UBS Santo

Antonio. (SMSAÚDE)
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09. CEU Construir posto de saúde
Caetano II - 

Jardim

Na região do CEU existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde (UBS Nova

Esperança, UBS Cidadania, UBS Santo Antonio e UBS Renascer), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente a Estancia Suiça é territorio de atendimento da UBS Santo

Antonio. (SMSAÚDE)

09. CEU

A UBS não atende em algumas

especialidades, falta espaço físico e o

setor de informática é lerdo e atrasa

muito o atendimento

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.

Sobre o sistema de informatica há continuo processo de melhorias. Sobre o

atendimento de especialidades, cabe salientar que Unidades Basicas de Saúde são

porta aberta para o atendimento primario (Clinica Medica, Pediatria e

Ginecologia). E sobre a reforma ha previsão de reforma de alguns espaços da

unidades para esse ano de 2019. (SMSAÚDE)

09. CEU Falta de aparelho de RX na UBS Região CÉU
Não há diretrizes tecnica do minsterio da saúde para esse equipamento nas UBS.

(SMSAÚDE)

09. CEU Falta UBS no bairro Arroyo - Jardim

Na região do CEU existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde (UBS Nova

Esperança, UBS Cidadania, UBS Santo Antonio e UBS Renascer), que possuem

Equipes de Saúde da Familia responsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente a Estancia Suiça é territorio de atendimento da UBS Santo

Antonio. (SMSAÚDE)

09. CEU Mais dentistas nos postinho de saúde Região CÉU Não há falta de dentista nas ubs da região. (SMSAÚDE)

09. CEU Mais médicos no postinho de saúde Região CÉU não há falta de medicos nas ubs da regiao. (SMSAÚDE)
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09. CEU Não fechar o posto de saúde à noite Região CÉU

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais. A população da Região

do CEU pode utilizar do serviço da UPA REgião Norte como da PS Santo Antônio.

(SMSAÚDE)

09. CEU Tirar usuários de drogas Região CÉU

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

09. CEU Falta UBS no bairro Arroyo - Jardim

Na região do CEU existem 04 (quatro) Unidades Basicas de Saúde (UBS Nova

Esperança, UBS Cidadania, UBS Santo Antonio e UBS Renascer), que possuem

Equipes de Saúde da Familiaresponsaveis pelo atendimento da população local,

conforme parametros do Ministerio da Saúde. Também faz parte do atendimento

dessa população a Equipe de NASF (profissionais de varias formações na area da

saúde que atuam diretamente nas ações de prevenção e promoção a saúde), bem

como toda a população da região tem acesso a toda a REDE de serviços de saúde

do SUS. Especificamente a Estancia Suiça é territorio de atendimento da UBS Santo

Antonio. (SMSAÚDE)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

09. CEU Falta UPA no bairro
Cidadania - 

Parque da

Nosso municipio atende as diretrizes das politicas públicas do Minsterio da Saúde

no campo do atendimento de urgência e emergência, tendo habilitado 03 UPA

(Unidades de Pronto ATendimento - UPA Jaguaré, UPA Tangará e UPA Região

Norte) que recebem parte do recurso para seu funcionamento da União. Ainda

assim, o municipio possui 02 PS (Pronto Socorro, 01 na Vila Toninho e 01 no Santo

Antonio) que são custeados 100% com recursos municipais. A população da Região

do CEU pode utilizar do serviço da UPA REgião Norte como da PS Santo Antônio.

(SMSAÚDE)

09. CEU Melhor atendimento nas UBS Região CÉU
As equipes de saúde estão constante capacitadas para melhoria do atendimento,

bem como há ampliações de oferta de exames. (SMSAÚDE)

09. CEU Animais soltos nas ruas Região CÉU

Para as ações de animais de pequeno porte, há legislação especifica referente aos

animais comunitarios saudaveis, que não podem ser recolhidos e sacrificados pelo

CCZ, sendo possivel a castração e vacinação. desde 2017 o CCZ vem ampliando o

numero de castrações e para esse ano, o projeto do CASTRAMOVEL sera

implantado para ações no bairro. (SMSAÚDE)

09. CEU Recapeamento no bairro
Santo Antonio I - 

Jardim

Recapeamento e pavimentação trata-se de objeto de responsabilidade das

Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

09. CEU Recapeamento das ruas principais Região CÉU
Recapeamento e pavimentação trata-se de objeto de responsabilidade das

Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

09. CEU Melhorar a pavimentação do Alvorada
Região 

Pinheirinho

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

09. CEU Buracos nas vias Região CÉU
Estamos com nossas equipes trabalhando para solucionar através das Correções

Pontuais Asfálticas (SMTTS)

09. CEU

Oficina utiliza a via para estacionar

carros em locais proibidos na rua

Sebastião Andrade no Jd. Planalto

Planalto - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)
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09. CEU Construir base da GCM Região CÉU
GCM já está de Forma Fixa, na Base Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça

do CEU, no Residencial Nova Esperança (SMTTS)

09. CEU
Muitos assaltos a comércios e nos

pontos de ônibus no Jd. Planalto
Planalto - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU

Muitos assaltos próximos a Escola

Municipal Cyrino Vaz de Lima no

loteamento Nova Esperança

Nova Esperança - 

Lot. Pq.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Falta segurança pública Região CÉU Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Melhorar a segurança no Renascer Renascer - Res. Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU
Melhorar a segurança nos

equipamentos públicos
Região CÉU Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU
Melhorar a segurança nos serviços

públicos
Região CÉU Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Falta segurança do bairro Suíça - Estância Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Muito roubo e tráfico de drogas
Cidadania - 

Parque da
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Precisa de mais segurança no bairro
Santo Antonio I - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU
Muita droga no Santo Antônio I e no

Conjunto Habitacional Santo Antônio

Santo Antonio I - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU
Patrulhamento da polícia com mais

frequência
Região CÉU Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU

Implantação de um batalhão policial no

local do ponto de apoio do Santo

Antônio

Santo Antonio I - 

Conj. Hab.
 (SMTTS)

09. CEU Melhorar a segurança do Alvorada
Região 

Pinheirinho
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Melhorar a segurança do Pq. Cidadania
Cidadania - 

Parque da
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Melhorar a segurança do Santo Antônio
Santo Antonio I - 

Conj. Hab.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)
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09. CEU

Falta segurança para região toda

policiamento ineficiente em reação ao

tráfico de drogas, moradores não tem

segurança para andar nas ruas, acessar

lazer, escolas, UBS e outros

Região CÉU Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Mais policiamento nas ruas Região CÉU Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU Falta de segurança no bairro Região CÉU Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

09. CEU
Construir lombadas e melhorar

sinalização no Nova Esperança

Nova Esperança - 

Lot. Pq.

Nossa equipe Técnica está desenvolvendo projeetos de sinalização para o local.

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

09. CEU

Construção de lombada no acesso do Jd.

Manoel del Arco ao Res. Vista Alegre na

avenida Antônio Antunes Júnior

Manoel Del Arco - 

Jardim

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

09. CEU

Construção de lombada na av. Antônio

Antunes Júnior sentido Duas Vendas (Jd.

Manoel del Arco)

Manoel Del Arco - 

Jardim

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

09. CEU
Construção de lombada na rua João

Rodrigues de Freitas

Cidadania - 

Parque da

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)
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09. CEU

Melhorar o transporte público,

implantando linhas interbairros e pontos

de ônibus nos equipamentos públicos

(com proteção de Sol e chuva)

Região CÉU

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)

09. CEU Precisa de transporte para a área rural Região CÉU

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-as a fim de

todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço. Entretanto,

alguns indicadores quando combinados, tais como demanda X oferta, inviabilizam

essa equalização, já que ao atender estas solicitações estaríamos penalizando de

maneira drástica volumes maiores de passageiros que utilizam a mesma linha.

Sendo assim realizaremos pesquisa de "sobe e desce" de passageiros na linha que

atende a região em questão a fim de verificar a real demanda de passageiros

oriundos da região do CEU e se necessário adequaremos o itinerário da linha em

questão. (SMTTS)

09. CEU Falta transporte coletivo no bairro Suíça - Estância

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-as a fim de

todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço. Entretanto,

alguns indicadores quando combinados, tais como demanda X oferta, inviabilizam

essa equalização, já que ao atender estas solicitações estaríamos penalizando de

maneira drástica volumes maiores de passageiros que utilizam a mesma linha.

Sendo assim realizaremos pesquisa de "sobe e desce" de passageiros na linha que

atende a região em questão a fim de verificar a real demanda de passageiros

oriundos da região do CEU e se necessário adequaremos o itinerário da linha em

questão. (SMTTS)
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09. CEU
Transporte público precário de final de

semana
Região CÉU

O sistema de transporte público de passageiros de São José do Rio Preto busca, da

melhor maneira possível, atender a todas as demandas, equilibrando-as a fim de

todos os usuários do município possuam níveis adequados de serviço. A

quantidade de horarios disponibilizados nas linhas que atendem a região do CEU

está de acordo com a demanda daquela região. (SMTTS)

09. CEU

Horário de pico tem superlotação nos

ônibus, falta flexibilidade nas linhas para

integração interbairros e nos

contraturnos

Região CÉU

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de criações de linhas

perimetrais, o incremento de horários nas linhas já existentes, bem como a

implantação de Mini Terminais. (SMTTS)

09. CEU
Melhoria do transporte público

interbairros
Região CÉU

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes entre a região do CÉU e

outros Bairros que justificasse a inclusão de um itinerário para atendimento

exclusivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana

serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de verificar a real

necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de horarios que

serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

09. CEU
Linha de ônibus direta sem passar no

Cidadania
Arroyo - Jardim

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de adequação de

itinerários das linhas existentes, bem como a criação de novas linhas perimetrais e

implantação de Mini Terminais. (SMTTS)

09. CEU
Falta transporte público para retorno do

bairro
Arroyo - Jardim

O atendimento ao Jardim Arroyo, sentido bairro/centro, é realizado pela linha 204 -

Parque Cidadania com distancias de caminhada de no maximo 200 metros, sendo

assim dentro dos critérios de atendimento, segundo Caderno de Referência para

Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades (SMTTS)
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09. CEU Falta transporte público interbairros Região CÉU

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes entre a região do CÉU e

outros Bairros que justificasse a inclusão de um itinerário para atendimento

exclusivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana

serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de verificar a real

necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de horarios que

serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

09. CEU Falta cobertura nos pontos de ônibus Região CÉU

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento no ponto de embarque/desembarque em

questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de espera.

(SMTTS)

09. CEU
Falta ponto de ônibus nos equipamentos 

públicos
Região CÉU

Os pontos de embarque/desembarque de nosso sistema de transporte coletivo

municipal seguem os critérios de atendimento segundo orientações do Caderno de

Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do Ministério das

Cidades, e são contemplados ao longo dos itinerários.  (SMTTS)

09. CEU
Melhorar a sinalização da ponte que dá

acesso ao Pq. Cidadania

Cidadania - 

Parque da

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

09. CEU Falta sinalização de trânsito
Cidadania - 

Parque da

Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

09. CEU Melhorar a sinalização de trânsito Região CÉU
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

10. Bosque
Nas praças ... mais hortas, arvores

frutíferas
Região Bosque

Não há projeto nesse sentido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

(SMAGR)

10. Bosque Criar centro comunitário
Santa Ana - 

Residencial

A criação de Centro comunitários não está dentro das atribuções da Política de

Assistência Social. A unidade pública da Assistência Social são os CRAS. Nesta

região a população que desejar pode procurar o CRAS João Paulo II. (SEMAS)
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10. Bosque

Falta equipamentos sociais no

Solidariedade. Exemplo: UBS, creche,

escola, CRAS, núcleos culturais,

segurança

Solidariedade - Jd. 

da

A Secretaria de Assistência Social oferta a população que reside na região por meio

do CRAS João Paulo II o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

(PAIF); Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV (15 a 17 anos e

Idosos); Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com

Deficiência e Idosas; Em parceria com a OSC Damas de Caridade - Unidade João

Paulo I realiza o SCFV paa crinaças e adolescentes; A rede socioassistêncial possui

a Associação Anjo da Guarda e Lar Maria José de Jesus que também atendem

crianças e adolescentes. A SEMAS vem realizando estudos quanto à necessidade

de ampliação dos serviços, em especial para prever melhor acesso da população

de bairros mais distantes aos serviços da assistência social, como é o caso do

Conjunto Habitacional Solidariedade. (SEMAS)

10. Bosque

Atenção ao idoso e deficiente (programa

de educação e conscientização ao idoso

e deficiente)

Região Bosque

A Sec. Mun.de Assistência Social por meio do CRAS João Paulo II atende a região

com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas com 60

anos ou mais e pelo Centro de Convivência do dosos - CCI oferta atividades

diversificadas aos idosos de todo o município. Além disso, através da Vigilância

Socioassistênciais realiza estudos periódicos indicando a necessidade de

ampliação ou novos serviços nas diversas regiões do Município. A sugestão será

considerada pela Secretaria nas suas próximas ações. (SEMAS)

10. Bosque

Atenção com projetos sociais da região

Bosque, parceria com as Secretarias

para melhores recursos no trabalho com

as crianças

Região Bosque

A Secretaria de Assistência Social oferta a população que reside na região por meio

do CRAS João Paulo II o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

(PAIF); Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV (15 a 17 anos e

Idosos); Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com

Deficiência e Idosas; Em parceria com a OSC Damas de Caridade - Unidade João

Paulo I realiza o SCFV para crianças e adolescentes; A rede socioassistêncial possui

a Associação Anjo da Guarda e Lar Maria José de Jesus que também atendem

crianças e adolescentes. A SEMAS em conjunto com a Secretaria de Educação vem

realizando estudos quanto ao atendimento de crianças e adolescentes na região.

(SEMAS)
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10. Bosque
Reativar centro comunitário no Santa

Ana

Santa Ana - 

Residencial

Os Centros comunitários não constituem unidades da Assistência Social e sim

CRAS, CREAS, Centros de Convivência e Centro POP. (SEMAS)

10. Bosque Mais convivência com idosos na região Região Bosque

A Sec. Mun.de Assistência Social por meio do CRAS João Paulo II atende os

moradores da região tendo dentre seus Serviços, o Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos para pessoas com 60 anos ou mais. Portanto, os idosos

que tiverem interesse podem procurar o CRAS que serão incluídos no Serviço.

Além disso, a Secretaria possui também o Centro de Convivência do Idosos - CCI

que oferta atividades diversificadas para os idosos de todo o município. Mas

também realizará estudos sobre à necessidade de ampliação dos seus serviços.

(SEMAS)

10. Bosque Mais CRAS na região Região Bosque

A Secretaria de Assistência Social atende a região por meio do CRAS João Paulo II,

em virtude dos novos conjuntos habitacionais que foram implantados, a Secretaria

vem realizando estudos para indicar a necessidade de criação de novos CRAS para

facilitar o acesso da população aos serviços socioassistênciais. (SEMAS)

10. Bosque Mais projetos sociais na região Região Bosque

A Secretaria de Assistência Social oferta, a população que reside, na região por

meio do CRAS João Paulo II o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à

Família (PAIF); Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV (15 a 17

anos e Idosos); Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com

Deficiência e Idosas; Em parceria com a OSC Damas de Caridade - Unidade João

Paulo II realiza o SCFV para crianças e adolescentes; A rede socioassistêncial possui

a Associação Anjo da Guarda e Lar Maria José de Jesus que também atendem

crianças e adolescentes. Mas também realizará estudos sobre à necessidade de

ampliação dos seus serviços. (SEMAS)
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10. Bosque Projetos sociais para crianças carentes Região Bosque

A Secretaria de Assistência Social oferta, a população que reside na região, por

meio do CRAS João Paulo II o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à

Família (PAIF); Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV (15 a 17

anos e Idosos); Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com

Deficiência e Idosas; Em parceria com a OSC Damas de Caridade - Unidade João

Paulo II realiza o SCFV para crianças e adolescentes; A rede socioassistêncial possui

a Associação Anjo da Guarda e Lar Maria José de Jesus que também atendem

crianças e adolescentes. Mas também realizará estudos sobre à necessidade de

ampliação dos seus serviços. (SEMAS)

10. Bosque

Falta projeto ecológico na área entre a

av. Antônio Elias Belasco e a rua Maria

Cetine Perisoto

Clementina - Vila
As escolas desenvolvem projetos de Educação Ambiental, com foco na

sustentabilidade. (SME)

10. Bosque
Ampliar a escola fundamental / infantil /

criar núcleo

Santa Clara - 

Estância

Projeto de ampliação na EM Paulo José Froes: construção de cinco (05) salas de

aula para atendimento da faixa etária de creche (Contrapartida/Planejamento).

(SME)

10. Bosque
Criar escola fundamental / infantil /

núcleo

Solidariedade - Jd. 

da

Foi realizada indicação para construção de Unidade Escolar nos bairros Bosque da

Felicidade e Anchieta. (SME)

10. Bosque

Falta equipamentos sociais no

Solidariedade. Exemplo: UBS, creche,

escola, CRAS, núcleos culturais,

segurança

Solidariedade - Jd. 

da

Em andamento Projeto para construção de 01 (uma) unidade escolar para

atendimeto de educação infantil - creche e pré-escola e 01 (uma) unidade escolar

para atendimento de ensino fundamental no bairro Solidariedade, financiadas por

construtoras de resideciais como forma de contrapartida estabelecida em lei.

(SME)

10. Bosque

Melhorar os equipamentos urbanos (

creches /escolas básicas) mais próximos

aos novos bairros

Região Bosque

Em andamento Projeto para construção de 01 (uma) unidade escolar para

atendimeto de educação infantil - creche e pré-escola e 01 (uma) unidade escolar

para atendimento de ensino fundamental no bairro Solidariedade, financiadas por

construtoras de resideciais como forma de contrapartida estabelecida em lei.

(SME)

10. Bosque

No Núcleo da Esperança precisa mais

atividades para a comunidade (adulto e

crianças) e mais vagas para as atividades

existentes

Bosque Verde - 

Estância

No C.E. "Geraldo José Rodrigues Alckimin", através de parceria com o SENAR,

foram oferecidos cursos de manutenção de tratores agrícolas, eletricista e de

higine, saúde e alimentação saudável. (SME)
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10. Bosque Mais escola e creches Região Bosque

Estudos estão sendo realizados para ampliar as vagas em creches, como

construções de novas unidades ou aluguel de prédios. No fundamental todas as

crianças tem vagas e estão atendidas. (SME)

10. Bosque Construção de escola
Solidariedade - Jd. 

da

Estudos estão sendo realizados para ampliar as vagas em creches, como

construções de novas unidades ou aluguel de prédios. No fundamental todas as

crianças tem vagas e estão atendidas. (SME)

10. Bosque
Executar reformas urgente na escola

municipal Jardim do Bosque

Bosque da 

Felicidade
Execução de projeto para adequação elétrica e foi realizada pintura. (SME)

10. Bosque Mais projetos educacionais na região Região Bosque

Vários projetos educacionais são desenvolvidos nas próprias unidades escolares de

maneira transdisciplinar e de acordo com o plano escolar de cada unidade escolar.

Qualquer cidadão pode procurar a unidade do seu bairro para conhecer o que é

desenvolvido e propor ações que melhorem os projetos existentes. (SME)

10. Bosque Asfalto - infraestrutura
Santa Clara - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

10. Bosque
Falta infraestrutura no Santa Clara e no

Bosque Verde

Santa Clara - 

Estância

Santa Clara é um loteamento ilegal, em processo de regularização fundiária. O

Loteamento Bosque Verde é um loteamento regularizado por ordem judicial. Não

há projetos de infraestrutura. (SMHAB)

10. Bosque Falta infraestrutura na Estância Vitória Vitória - Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, retificação do projeto

aprovado. (SMHAB)

10. Bosque Falta infraestrutura no Santa Clara
Santa Clara - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

10. Bosque Infraestrutura nos loteamentos ilegais Região Bosque

A Secretaria de Habitação vêm desenvolvendo um trabalho de apoio a

regularização dos loteamentos ilegais. Os interessados deverão comparecer na

Secretaria para informações referente ao Loteamento, face a particularidade de

cada local. (SMHAB)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

São Carlos - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. Pendencia -

aguardando complementação de solicitada ao Agente Promotor. (SMHAB)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Santa Clara - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)
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10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

San Carlo - 

Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. Não há projetos de

infraestrutura. (SMHAB)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto
Vitória - Estância

Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária, retificação do projeto

aprovado. Não há projetos de infraestrutura. (SMHAB)

10. Bosque Santa Clara regularizar
Santa Clara - 

Estância
Loteamento ilegal. Em processo de regularização fundiária. (SMHAB)

10. Bosque
Reforçar sinalização e emplacamento de

vias
Região Bosque Secretaria Municipal de Trânsito. (SMAURB)

10. Bosque Criar ponto de apoio
Santa Ana - 

Residencial

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

10. Bosque
Área de preservação entre a Estância

Vitória e o córrego Barro Preto
Região Bosque

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

10. Bosque
Garis limpando as praças e áreas verdes

da região
Região Bosque

Locais de varrição são pré-determinados em contrato. Manutenção de praças e

áreas verdes são realizadas pela Sec. Serv. Gerais. Porém, atendemos em conjunto

quando solicitado para realização de alguma manutenção nestes locais. (SMAURB)

10. Bosque Construir ponto de apoio na região Região Bosque

Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. Existe o Ponto de

Apoio Castelinho que atende esta região. Preivisão de reforma para este ano.

(SMAURB)
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10. Bosque Proteger as margens dos rios Região Bosque

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

10. Bosque

Implantar áreas verdes com frutíferas na

confluência da rua Bechara José Haje

com a rua Nilson Casado

João Paulo II - Jd.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

10. Bosque Coleta de lixo no Marisa Cristina Marisa Cristina I
Resíduos domiciliares são coletados via coleta porta a porta ou contêineres onde

os caminhões de coleta não conseguem entrar. (SMAURB)

10. Bosque Coleta seletiva e mais pontos de apoio Região Bosque
No que se refere a Coleta Seletiva: Realização de estudos para implantação de

Coleta Seletiva no Município porém sem previsão ainda de início. (SMAURB)

10. Bosque

Bosque: revitalização mais atrativo para

crianças e públicos, ex.: parcerias com

universidade ONG´s,  etc

Vale Verde II - 

Cond. Res.

A revitalização já está sendo realizada, com o novo conceito proposto, no qual o

Bosque não é mais somente um Zoológico que mantem animais em exposição, e

sim um local que se preocupa com a qualidade de vida desses animais. É

importante ressaltar que o Bosque é um centro de atendimento veterinária que

recebe animais silvestres de 110 Municípios da região, encaminhados pela Policia

Ambiental, IBAMA e Corpo de Bombeiros, animais silvestres vítimas de

atropelamentos, maus tratos, caça, tráfico e etc... Esses animais recebem

atendimento veterinário e são tratados até que se recuperem. Somente no ano de

2018 o Bosque atendeu mais de 650 animais silvestres, como onças pardas,

tamanduás bandeira, raposas do campo, cachorros do mato, lobos guará e

dezenas de espécies de aves, receberam tratamento médico veterinário pela

equipe do Bosque. (SMAURB)
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10. Bosque Mais áreas verdes na região Região Bosque

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, através do Viveiro

Municipal, promove a doação de mudas para os munícipes de São José do Rio

Preto. È o dever e a responsabilidade da população realizar e manter a

preservação de árvores de fronte ao seu imóvel. O plantio em áreas públicas deve

ser realizado pelo poder público, ou mediante autorização deste. (SMAURB)

10. Bosque Mais pontos de apoio na região Região Bosque

Será anotado no Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos. Existe o Ponto de

Apoio Castelinho que atende esta região. Previsão de reforma para este ano.

(SMAURB)

10. Bosque Projeto de preservação ambiental Região Bosque

A Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura e

o SeMAE estão realizando um trabalho de identificação de nascentes e áreas de

reservas Legais públicas. A partir desse diagnóstico, serão definidas estratégias e

medidas para a preservação ou recuperação destas áreas. Tratando-se de

propriedades particulares, é obrigação do proprietário zelar pela área. (SMAURB)

10. Bosque

Implementação de política de ações de

melhorias do bosque municipal (há um

grande fluxo de pessoas que

semanalmente frequentam a região)

Região Bosque

Correto, certamente é o espaço Público que mais recebe visitantes no Munícipio.

Deste modo já adotamos diversas ações em busque de não só uma melhoria, mais

sim que o Bosque tenha uma continuidade de investimentos para sua adequada

manutenção. (SMAURB)

10. Bosque
Áreas vazias, colocar um parque área do

ponto de apoio do João Paulo II
João Paulo II - Jd.

Não temos previsão de novas construções a curto prazo para o local citado, no

Bairro João Paulo II temos um Campo de futebol, Mini Campo e ATI abertos a

população. (SMEL)

10. Bosque
Pista de caminhada ao longo da av.

Danilo Galeazzi
Região Bosque

Esta área não pertence a Secretaria de Esporte, e não temos previsão a curto

prazo para novas construções, o local próximo para esta pratica esta na AV.

Philadelpho Gouveia Neto e no Entorno do IBILCE. (SMEL)

10. Bosque Incentivar o esporte em toda região Região Bosque
Na região temos atividades para adulto tais como: ginástica, dança, vólei adaptado

e para crianças futebol, futsal, vôlei. (SMEL)

10. Bosque

Melhorar e ampliar as áreas verdes e

áreas de lazer, política de lazer

comunitária

Região Bosque
Na região temos atividades para adulto tais como: ginástica, dança, vólei adaptado

e para crianças futebol, futsal, vôlei. (SMEL)
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10. Bosque Faltam equipamentos de esporte e lazer Região Bosque

Nesta região contamos com equipamentos esportivos na Praça Esportiva do

Jardim do Bosque, Praça na rotatória do IBILCE, pista de caminhada no entorno do

IBILCE, Campo de Futebol no João Paulo II, quadra e parquinho no Caparroz,

Quadras na Praça Mossoró, na Anchieta, na Vila Elmaz, além do Jardim Zoológico.

Sem previsão de novas construções na região. (SMEL)

10. Bosque Fomentar as atividades nas praças Região Bosque
Na região temos atividades para adulto tais como: ginástica, dança, vólei adaptado

e para crianças futebol, futsal, vôlei. (SMEL)

10. Bosque
Instalar equipamentos poliesportivos

cobertos
Região Bosque

Na região temos o Ginásio de Esportes do Montanhez e não temos previsão de

construção de novos no local. (SMEL)

10. Bosque

Nas praças ... mais atividades,

movimentar, dar vida, chamar a

população para o espaço público

Região Bosque
Na região temos atividades para adulto tais como: ginástica, dança, vólei adaptado

e para crianças futebol, futsal, vôlei. (SMEL)

10. Bosque
Construção de equipamentos de lazer

para crianças

Felicidade - 

Chácaras de Rec.

Nesta região contamos com equipamentos esportivos na Praça Esportiva do

Jardim do Bosque, Praça na rotatória do IBILCE, pista de caminhada no entorno do

IBILCE, Campo de Futebol no João Paulo II, quadra e parquinho no Caparroz,

Quadras na Praça Mossoró, na Anchieta, na Vila Elmaz, além do Jardim Zoológico.

Sem previsão de novas construções na região. (SMEL)

10. Bosque Construir parque público Região Bosque

Nesta região contamos com equipamentos esportivos na Praça Esportiva do

Jardim do Bosque, Praça na rotatória do IBILCE, pista de caminhada no entorno do

IBILCE, Campo de Futebol no João Paulo II, quadra e parquinho no Caparroz,

Quadras na Praça Mossoró, na Anchieta, na Vila Elmaz, além do Jardim Zoológico.

Sem previsão de novas construções na região. (SMEL)

10. Bosque
Projeto de implantação de obras de

acessibilidade em toda região
Região Bosque

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de outra

secretaria. (SMSERV)

10. Bosque Mais acessibilidade Região Bosque
Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de outra

secretaria. (SMSERV)

10. Bosque
Acessibilidade não atende a necessidade

local
Região Bosque

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de outra

secretaria. (SMSERV)
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10. Bosque Fazer calçadas na rua Ernesto Alves
Felicidade - 

Jardim
Demanda depende de previsão orçamentária. (SMSERV)

10. Bosque Acessibilidade nas calçadas Região Bosque
Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de outra

secretaria. (SMSERV)

10. Bosque
O acesso ao Jardim do Lago precisa de

calçada
Lago - Jardim do

Por tratar de obra de grande porte, a demanda depende também de outra

secretaria. (SMSERV)

10. Bosque Conservação das bocas de lobo Região Bosque O serviço  nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque

Existe descarte irregular de lixo na

estrada de terra que liga o São José do

Rio Preto I com o Marisa Cristina

Região Bosque
Fiscalização para coibir o descarte irregular é realizada com regularidade e a

limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque

Existe descarte irregular de lixo no

entroncamento do córrego da Felicidade

com a av. Nelson da Veiga

Região Bosque
Fiscalização para coibir o descarte irregular é realizada com regularidade e a

limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque
Problemas de coleta de lixo (terrenos

baldios - muito lixo acumulado)
Região Bosque

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque Podas de árvores Região Bosque O serviço nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque
Limpar entulho nas margens do córrego

Felicidade próximo ao Marisa Cristina
Marisa Cristina I Demanda depende de previsão orçamentária. (SMSERV)

10. Bosque Lixo rua Francisco Lamosa de Jesus
Castelinho III - 

Jardim
O serviço  nas áreas públicas é executado periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque
Lixo avenida marginal do córrego

Felicidade

Castelinho III - 

Jardim
Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque  Lixo rua Ulisses Vianna Ricardi 
Castelinho III - 

Jardim
Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque

Descarte irregular de lixo no terreno em

frente à rotatória da rua Pedro Oliveira

Bueno

Urupês - Jardim Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)
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10. Bosque

Descarte irregular de lixo no terreno em

frente à rotatória da rua Pedro Oliveira

Bueno

Flores II - Parque 

das
Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque Fiscalização em terrenos abandonados Região Bosque Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade . (SMSERV)

10. Bosque

Descarte irregular de lixo nas

proximidades da rua Luiza Minelli

Capello (Clube V)

Clube V - 

Loteamento

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque
Descarte irregular de lixo no João Paulo

II nas proximidades da rua Carlos Fet
João Paulo II - Jd.

Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque

Descarte irregular de lixo na região da

rua Jaguaré, abrangendo o Clementina,

Urupês, São João, Elmaz, Giuliana, etc

Região Bosque Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque
Descarte irregular de lixo na Estância

Santo Antônio

Maria Cândida - 

Jardim
Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque
Descarte irregular de lixo no Carlos

Arnaldo Silva

Carlos de Arnaldo 

Silva - Dist. Ind.  

Dr.

Limpeza de áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque Terrenos baldios, acúmulo de lixo Nazareth - Jardim
Fiscalização de áreas particulares é realizada com regularidade e a limpeza de

áreas públicas é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque Praça com ATI
Santa Ana - 

Residencial

Depende de aquisição do equipamento para que o departamento responsável

providencie a instalação. (SMSERV)

10. Bosque Área institucional abandonada Urupês - Jardim Manutenção da área é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque Manutenção das praças Região Bosque Manutenção da área é executada periodicamente. (SMSERV)

10. Bosque

Nas praças ... mais arborização e podas

das arvores existentes (caminhões

batem)

Região Bosque
Demanda depende de previsão orçamentária, porém, a roçada, limpeza e poda

são executadas periodicamente. (SMSERV)
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10. Bosque
No Bosque Verde falta infraestrutura de

água

Bosque Verde - 

Estância

O loteamento foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas de água e/ou

esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que na sua grande

maioria não atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação

legislação pertinente para área urbana. A assunção destes sistemas por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque
No Bosque Verde falta infraestrutura de

esgoto

Bosque Verde - 

Estância

O loteamento foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas de água e/ou

esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que na sua grande

maioria não atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação

legislação pertinente para área urbana. A assunção destes sistemas por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque
Infraestrutura completa de água e

esgoto

Bosque Verde - 

Estância

O loteamento foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas de água e/ou

esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que na sua grande

maioria não atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação

legislação pertinente para área urbana. A assunção destes sistemas por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque

Empresa terceirizada pelo SEMAE está

executando apenas ligação de água sem

executar esgoto

Carlos de Arnaldo 

Silva - Dist. Ind.  

Dr.

Foram realizadas Recentemente obras de construção de reservatório, poço e

redes de água e esgoto neste local que, atualmente, se encontram operando

regularmente. (SeMAE)
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10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Santo Antônio - 

Estância

O loteamento foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas de água

e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que na sua grande

maioria não atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação

legislação pertinente para área urbana. A assunção destes sistemas por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Carlos de Arnaldo 

Silva - Dist. Ind.  

Dr.

Foram realizadas Recentemente obras de construção de reservatório, poço e

redes de água e esgoto neste local que, atualmente, se encontram operando

regularmente. (SeMAE)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Bosque Verde - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação legislação

pertinente para área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Primavera - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação legislação

pertinente para área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Primavera I - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação legislação

pertinente para área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)
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10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Primavera III - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação legislação

pertinente para área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque
Saneamento básico nos lotes

irregulares, fazer rede de esgoto

Primavera IV - 

Estância

O loteamento em questão foi regularizado fundiariamente com as infraestruturas

de água e/ou esgoto na sua concepção e estado inicial de implantação que não

atende aos padrões do SeMAE e nem às exigências da legislação legislação

pertinente para área urbana. A assunção integral deste sistema por parte do

SeMAE depende da elaboração de estudos e projetos e da execução de

adequações e/ou execução de obras cujas tratativas devem ser ajustadas entre o

requerente e o SeMAE. (SeMAE)

10. Bosque
Desenvolver na região uma política de

turismo no final de semana
Região Bosque

A SEMDEC em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo,

estudam as melhorias que podem ser feitas na area do Bosque Municipal que esta

em reforma. Estudos para varios projetos voltados ao lazer esportivo praticado na

area do Bosque seram implantados.  (SEMDEC)

10. Bosque Implantação de comércio Nazareth - Jardim

A SEMDEC já manifestou junto as Entidades Empresarias, como ACIRP e

Sincomercio a respeito da demanda dos municipes Trata-se de ação da iniciativa

privada, acompanhada de ações estruturantes do Municipio para que novos

negocios sejam instalados no Bairro. (SEMDEC)

10. Bosque
Levantamento (censo) de portadores de

deficiência
Região Bosque

Quem realiza censos oficiais sobre os perfil populacional é o IBGE a cada 10 anos,

sendo o ano de 2020 o ano programado. Cabe salientar que a secretaria de saúde

junto com a secretaria da mulher realizou um estudo sobre os usuarios atendidos

pela rede de serviços, totalizando aproximadamente 8000 pessoas com deficiencia

no municipio. (SMSAÚDE)

10. Bosque Nova UBS no terreno da Prefeitura
Castelinho - 

Parque Res.

Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)
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10. Bosque

Falta equipamentos sociais no

Solidariedade. Exemplo: UBS, creche,

escola, CRAS, núcleos culturais,

segurança

Solidariedade - Jd. 

da
Há estudo para implantação de UBS nesse local. (SMSAÚDE)

10. Bosque
Precisa de uma UBS de fácil acesso no

Garcia I

Garcia I - 

Residêncial

Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque
UBS Jaguaré: estrutura insuficiente e

está fora da área de abrangência
Jaguaré - Parque

Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque
Melhorar os equipamentos urbanos

(UBS) mais próximos aos novos bairros
Região Bosque

Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque Problema de drogas Região Bosque

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

10. Bosque UBS do Jaguaré deverá ter sede própria Jaguaré - Parque
Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque
Mais postos de saúde na área do João

Paulo II

João Paulo II - 

mini2 - Minidist. 

Ind.

Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque Praça com usuários de drogas
Bosque - Jardim 

do

A complexidade do problema relacionado ao uso de alcool e outras drogas é

abordado por varios equipamentos do serviço de saúde (UBS, UPA, CAPS), bem

como outros serviços do municipio, como a Secrtaria de Assistencia Social, Guarda

Municipal, Serviços GErais, entre outros. (SMSAÚDE)

10. Bosque Construção de novo posto de saúde Nazareth - Jardim
Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque Construção de novo posto de saúde
Solidariedade - Jd. 

da
Há estudo para implantação de UBS nesse local. (SMSAÚDE)

10. Bosque Criar UBSF na região Região Bosque
Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)
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10. Bosque Mais UBSF na região Região Bosque
Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque UBS: mudança de prédio / local Região Bosque
Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque Falta de posto de saúde
Santo Antônio - 

Estância

Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque Falta de posto de saúde

Carlos de Arnaldo 

Silva - Dist. Ind.  

Dr.

Há estudo para implantação da UBS Jaguare em outra area do territorio,

atendendo melhor a população em maior vunerabilidade. (SMSAÚDE)

10. Bosque Ruas asfaltadas Região Bosque
Recapeamento e pavimentação trata-se de objeto de responsabilidade das

Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

10. Bosque Maior cuidado com o asfalto Nazareth - Jardim

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

10. Bosque Melhorar a pavimentação da região Região Bosque

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

10. Bosque Pavimentação da rua José Duran
Bosque II - Jardim 

do

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

10. Bosque Melhoria e execução de asfalto
Bosque Verde - 

Estância

Em termos de melhoria atravás de operação de CORREÇÕES PONTUAIS

ASFÁLTICAS estão sendo realizadas, porém Recapeamento trata-se de objeto de

responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Gerais (SMTTS)

10. Bosque
Av. Danilo Galeazzi - câmeras de

monitoramento de trânsito
Região Bosque  (SMTTS)
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10. Bosque

Falta equipamentos sociais no

Solidariedade. Exemplo: UBS, creche,

escola, CRAS, núcleos culturais,

segurança

Solidariedade - Jd. 

da
 (SMTTS)

10. Bosque Falta segurança no Garcia I
Garcia I - 

Residêncial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Mais segurança e policiamento Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque

Problema de marginalidade que se

alastra por toda a região ex.: João Paulo

II porta para violência e drogas

Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Melhorar ronda / policiamento Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Base policial nessa região Nazareth - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Mais segurança
Garcia I - 

Residêncial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Nas praças ... mais segurança Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Segurança
Santa Rosa II - 

Jardim
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Segurança Nazareth - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Segurança av. Danilo Galeazzi após o

Córrego Felicidade

Monterey - Lot. 

Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Segurança av. Danilo Galeazzi após o

Córrego Felicidade

Amazonas - 

Residencial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Segurança av. Danilo Galeazzi após o

Córrego Felicidade

Vila Madalena - 

Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Segurança av. Danilo Galeazzi após o

Córrego Felicidade

Machado I - 

Residencial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Segurança rua Calixto Fauz e rua Prof.

Francisco Felipe Caputo
Nazareth - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Base policial para atender a região Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)
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10. Bosque Construção de delegacia
Bosque Verde - 

Estância
 (SMTTS)

10. Bosque Falta segurança
Solidariedade - Jd. 

da
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Falta segurança Flor do Bairro - Jd. Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Mais segurança no Bosque da Felicidade
Bosque da 

Felicidade
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Mais segurança no entorno da rua Cesar

Pupim (João Paulo II)
João Paulo II - Jd. Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Mais segurança no entorno da UNESP Nazareth - Jardim Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Mais segurança pública na região Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Melhorar a segurança no entorno da av.

Danilo Galeazzi próximo ao João Paulo II
João Paulo II - Jd. Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Melhorar a segurança no entorno da av.

Francisco Munia na região do Azulão
Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque

Melhorar a segurança no entorno da

ponte do córrego da Felicidade (Av.

Danilo Galeazzi)

Região Bosque Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Falta de bombeiros 
Santo Antônio - 

Estância
 (SMTTS)

10. Bosque Falta de bombeiros 

Carlos de Arnaldo 

Silva - Dist. Ind.  

Dr.

 (SMTTS)

10. Bosque Falta posto militar
Santo Antônio - 

Estância
 (SMTTS)

10. Bosque Falta posto militar

Carlos de Arnaldo 

Silva - Dist. Ind.  

Dr.

 (SMTTS)
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10. Bosque
Melhorar a segurança na avenida Danilo

Galeazzi, por ser uma área isolada

Amazonas - 

Residencial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Melhorar a segurança na avenida Danilo

Galeazzi, por ser uma área isolada

Machado I - 

Residencial
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Melhorar a segurança na avenida Danilo

Galeazzi, por ser uma área isolada

Monterey - Lot. 

Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque
Melhorar a segurança na avenida Danilo

Galeazzi, por ser uma área isolada

Vila Madalena - 

Res.
Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque

Policiamento e segurança na região do

João Paulo II, homens usam e

comercializam drogas colocando em

risco toda a população

João Paulo II - Jd. Será Intensificado Patrulhamento.  (SMTTS)

10. Bosque Restringir acesso com controle Marisa Cristina I  (SMTTS)

10. Bosque Lombada na rua João Conforti Urupês - Jardim

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

10. Bosque
Construção de lombada: ruas Aparecido

Bianchini e Juliana Dodge

Felicidade - 

Jardim

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

10. Bosque
Construção de lombada: avenida

Antônio Marques dos Santos

Flores I - Parque 

das

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)
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10. Bosque
Construção de lombada: Avenida

Antônio Marques dos Santos

Flores II - Parque 

das

Estamos viabilizando providenciar licitação para construção de novas lombadas no

Município no ano de 2019, haja vista não haver contrato em vigência. Deverá ser

avaliada a condição do local quanto à possibilidade de instalação do equipamento

após desenvolvimento de estudo técnico. (SMTTS)

10. Bosque
Semáforo na av. Danilo Galeazzi com a

av. Nelson da Veiga

Bosque - Jardim 

do

Será solicitado ao setor competente para que seja providenciado um estudo no

local visando a contagem de veículos (VDM) para termos a real situação do

cruzamento  (SMTTS)

10. Bosque
Acessibilidade para deficientes visuais,

semáforos sonoros
Região Bosque

Temos em funcionamento cerca de 25 semáforos equipados com sinal sonoro,

instalados em pontos estrategicos, sendo que novas instalações depende da

solicitação dos usuários.  (SMTTS)

10. Bosque Criar ponto de ônibus
Santa Ana - 

Residencial

Esclarecemos que a definição dos locais onde são instalados os pontos de

embarque/desembarque ao longo dos itnerários das linhas do sistema de

transporte coletivo publico municipal, em todo municipio, seguem as orientações

do Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do

Ministério das Cidades. (SMTTS)

10. Bosque Ponto de ônibus e mais linhas urbanas Região Bosque

Esclarecemos que a definição dos locais onde são instalados os pontos de

embarque/desembarque ao longo dos itnerários das linhas do sistema de

transporte coletivo publico municipal, em todo municipio, seguem as orientações

do Caderno de Referência para Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do

Ministério das Cidades. (SMTTS)

10. Bosque
Falta ponto de ônibus coberto nos

bairros Santa Clara e Bosque Verde
Região Bosque

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento nos pontos de embarque/desembarque dos

Bairros em questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de

espera. (SMTTS)

10. Bosque Melhorar roteiro do transporte público Região Bosque

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de adequação de

itinerários das linhas existentes, bem como a criação de novas linhas perimetrais e

implantação de Mini Terminais. (SMTTS)
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10. Bosque Ponto de ônibus no Marisa Cristina Marisa Cristina I

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de adequação de

itinerários das linhas existentes, tendo em vista que atualmente, apesar de ser

atendido de forma indireta, o Marisa Cristina I não possue ponto de onibus pois

não é contemplado pelo itinerário da linha 106. (SMTTS)

10. Bosque
Av. Danilo Galeazzi - ponto de ônibus

com cobertura
Região Bosque

Visando ofertar qualidade e conforto na prestação de serviço aos usuários do

sistema de transporte coletivo publico urbano municipal providenciaremos a

instalação de cobertura e assento nos pontos de embarque/desembarque do

Bairro em questão assim que e se possível, após análise de demanda e tempo de

espera. (SMTTS)

10. Bosque Transporte coletivo interbairros Região Bosque

Durante o processo de definição de itinerários são eleitos os maiores pares de

origem X destino para atendimento direto das linhas. As pesquisas de Origem e

Destino, que determinam o perfil de viagens do município não detectaram ainda

movimentação e nem frequencia em valores relevantes entre a região do Bosque

e outros Bairros que justificasse a inclusão de um itinerário para atendimento

exclusivo. Em contrapartida e após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana

serão realizadas novas pesquisas de Origem X Destino a fim de verificar a real

necessidade de criações de linhas perimetrais e a quantidade de horarios que

serão disponibilizados nessas. (SMTTS)

10. Bosque Alterar rota de ônibus

Carlos de Arnaldo 

Silva - Dist. Ind.  

Dr.

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de adequação de

itinerários das linhas existentes, bem como a criação de novas linhas perimetrais e

implantação de Mini Terminais. (SMTTS)

10. Bosque
Desviar rota de ônibus entre os bairros

Cavalari I e Felicidade

Cavalari I - 

Estância

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de adequação de

itinerários das linhas existentes, bem como a criação de novas linhas perimetrais e

implantação de Mini Terminais. (SMTTS)



REGIÃO LEITURA DO MAPA LOCAL COMENTÁRIOS

10. Bosque
Desviar rota de ônibus entre os bairros

Cavalari I e Felicidade

Felicidade - 

Chácaras de Rec.

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de adequação de

itinerários das linhas existentes, bem como a criação de novas linhas perimetrais e

implantação de Mini Terminais. (SMTTS)

10. Bosque

Informatização do itinerário do

Transporte público e construção de

novos miniterminais para distribuição

das linhas de ônibus

Região Bosque

Após a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana serão realizadas novas pesquisas

de Origem X Destino a fim de verificar a real necessidade de implantação de novos

Mini Terminais. (SMTTS)

10. Bosque

Sinalização e lombada no

entroncamento do córrego da Felicidade

com o Rio Preto

Região Bosque
Local esta na lista, para ser repintado, e mais melhorias estão sendo feitas.

(SMTTS)

10. Bosque

Maior cuidado com sinalização e

trânsito com instalação de radares de

velocidade

Nazareth - Jardim
Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada e vários

pontos, e mais melhorias estão sendo feitas . (SMTTS)

10. Bosque
Danilo Galeazzi - melhoria da sinalização

urbana - (melhoria geral)
Região Bosque

Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada e vários

pontos, e mais melhorias estão sendo feitas . (SMTTS)

10. Bosque
Reforço de segurança para pedestre na

avenida Danilo Galeazzi
Região Bosque

Local encontra-se sinalizado. Foi feito repintura pela empresa terceirizada e vários

pontos, e mais melhorias estão sendo feitas . (SMTTS)

10. Bosque

Falta equipamentos sociais no 

Solidariedade. Exemplo: UBS, creche, 

escola, CRAS, núcleos culturais, 

segurança

Solidariedade - Jd. 

da

Acreditamos que o ideal seria a construção de um Complexo Cultural para a

região. (SMCULT)

10. Bosque
No Garcia I precisa de mais cultura, 

cursos, projetos culturais

Garcia I - 

Residêncial
O ideal seria a implantação de um Núcleo Municipal de Artes e Cultura.(SMCULT)


