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Em cumprimento à Emenda a Lei Orgânica do 
Município nº 39 de 05/11/2008 

http://www.riopreto.sp.gov.br/

Artigo 64-A parágrafo 6º

Relatório de Execução 
Programa de Metas

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
Abril/2016

Dnit apresenta projeto para remoção dos trilhos do trem

O projeto prevê três alternativas de traçado: saindo de Cedral, passando por
Ipiguá e Mirassol; ou saindo de Cedral cruzando São José do Rio Preto e
chegando a Mirassol e, partindo de Cedral seguindo por Bady Bassitt e depois
Mirassol.

Mobilidade Urbana
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Urbanização/Meio Ambiente
Capacitação de podadores - O objetivo é capacitar e orientar os podadores
sobre as técnicas corretas de manejo, evitando, com isso, podas
desnecessárias e drásticas nas árvores de áreas públicas e privadas.

Meio Ambiente inicia treinamento do SIGOR - SIGOR –Sistema de
Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos – módulo Construção Civil.

“Blitze Ambientais” - A mobilização será em locais de grande fluxo de
veículos. Na abordagem serão distribuídos materiais educativos e lixinhos para
automóveis.

Premiação
Rio Preto é a 17ª colocada no ranking 'Município VerdeAzul‘ - São José do Rio
Preto registrou 90,49 pontos na avaliação do Programa Município VerdeAzul.
Subiu 10 pontos em relação ao resultado de 2014 (85,58). A cerimônia foi
realizada no Auditório Ulysses Guimarães no Palácio dos Bandeirantes, sede do
governo paulista. O certificado de Município VerdeAzul garante à administração
municipal a prioridade na captação de recursos junto ao governo do Estado para
investir em projetos de meio ambiente.

Trânsito pede “Respeito à Faixa de Pedestre” - Trata-se de um projeto
piloto, que deve ser implantado de forma gradativa na cidade no próximo ano
para educar os motoristas e garantir mais segurança para a travessia de
pedestres nas ruas.

Trânsito instala lombofaixa em frente ao HB - O objetivo é evitar
atropelamentos e garantir maior segurança para os pedestres. No
cruzamento com a rua Joaquim de Souza, em frente ao Hospital de Base.

Transito
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Prefeitura seleciona famílias para o Residencial Solidariedade
Participaram do sorteio um total de 4.447 munícipes inscritos no Cadastro
Habitacional Municipal.
O Residencial Solidariedade possui 1,3 mil casas e fica em área localizada
entre os bairros Jardim Felicidade e Santa Clara/Bosque Verde, na zona leste
da cidade. As casas possuem terrenos com 10x20 metros de área e dois
quartos, sala, cozinha e banheiro, com 45,792 de área construída.
O investimento total é de R$ 112 milhões, recursos provenientes do governo

federal, através do Programa Minha Casa Minha Vida, e estadual, dentro do
programa Casa Paulista.

Habitação

Vila Dignidade

O projeto Vila Dignidade consiste na construção de moradias especialmente
projetadas para atender pessoas idosas, com 14 unidades horizontais, centro
de convivência e área de lazer, as residências são totalmente gratuitas. Cada
uma têm 44,88 metros quadros de construção, distribuídos em: um quarto,
sala/cozinha, banheiro e lavanderia. A moradia. O custo total da obra é de R$
1.731.000,00, de acordo com o CDHU.

18ª edição da Caravana da Cidadania - Parque Residencial Nova Esperança,
região norte do município.

Assistência Social

Fundo Social e Assistência formam 1ª turma da Escola da Beleza - O curso de
Assistente de Cabeleireiro, da Escola de Beleza

Fundo Social recebe 04 toneladas de arroz - organizador do evento “A Hard Beatles 
Night” 

Participantes de projeto recebem óculos - 110 unidades de óculos aos participantes do 
Projeto “Olhar Solidário”, do Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto.

Fórum de Políticas Públicas para Idoso - O tema do encontro será "O envelhecimento 
Contemporâneo e os Desafios das Políticas Públicas"

3º Rio Preto sedia Campeonato de futsal de surdos - Campeonato é organizado pela
Associação Brasileira de Surdos de Rio Preto

Renovado convênio projeto Vivaleite - são atendidas 989 crianças com o leite.

Fundo Social e Assistência realizam formatura dos cursos de Corte, Costura e
Modelagem e Assistente de Cabeleireiro.

Projeto do Amanhã - o curso de Panificação e Confeitaria Artesanal Itinerante do Programa
de Formação Profissional Inicial e Continuada
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Novo CRAS no Jardim Antunes

Nova sede do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – no Jardim
Antunes.
Para a construção do prédio, foram investidos R$ 596.127,97. O CRAS oferta
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de Proteção Social Básica,
atendendo famílias em vulnerabilidade e risco social e beneficiárias de Programas
de Transferência de Renda, orientações para as políticas públicas, documentação
civil, grupos com famílias, visitas domiciliares, grupos de convivência com jovens
e terceira idade e grupos comunitários.

Assistência Social

Abertura de licitação para construção de uma unidade básica de saúde da família, que 
deverá atender aos residenciais Lealdade e Amizade.

A nova unidade de saúde será construída na confluência das ruas projetadas 15 e 7. O
investimento estimado é de R$ 2.325.746,47.
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Saúde

Dia Mundial da Alimentação. Estandes com orientações diversas: nutrição com pesagem
e realização de índice de massa corpórea com orientações sobre alimentação saudável e
entrega de informativos; aferição de pressão arterial e medição de glicemia e orientações
de prevenção e controle de hipertensão e diabetes; distribuição de mudas de árvores
frutíferas e orientações de manejo e cuidado; banco de alimentos e cooperativas com
exposição de alimentos orgânicos.

Salas de cinema da rede Multiplex, localizadas no Riopreto Shopping Center, exibiram
durante os trailers, antes dos filmes, um vídeo de orientação sobre dengue com duração
de 30 segundos.

Entrega órteses e próteses - entrega de calçados ortopédicos, onde foram beneficiados
49 pacientes de Rio Preto e região.

Entrega cadeiras de banhos - total de 125 pacientes beneficiados.

Entrega cadeiras de rodas - Beneficiados 31 pacientes.
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Cultura

 14ª edição do Janeiro Brasileiro da Comédia - As apresentações serão 
de 21 a 30 de janeiro de 2016. Recebeu 151 inscrições

16ª edição do FIT - Companhias, produtoras, grupos e artistas 
independentes do Brasil e do exterior. 
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Esporte
5º Campeonato Brasileiro de
Paramotor, no aeródromo Santa Inês,
na Vila Azul. Realizado por meio das
secretarias de Desenvolvimento
Econômico e de Negócios de Turismo
e de Esportes e Lazer.

Equipe de basquete sobre rodas do Clube Amigos dos Deficientes, o
CAD/Vetnil/Smel) de Rio Preto, que conquistou o título inédito do Campeonato
Brasileiro de Basquete sobre Rodas.

Ciclofaixa - em parceria com a iniciativa privada (Bebidas Poty e Unimed Rio
Preto), a nova Ciclofaixa de Lazer (faixa exclusiva para ciclistas aos
domingos) O circuito terá 17 quilômetros de extensão. A ciclovia do Lago 3
possui 4 km de extensão e a ciclovia do Parque do rio Preto outros 5 km. O
trajeto pela ciclofaixa terá 8 km.
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Educação

9º Encontro Mirim de Educação Ambiental - secretarias de Educação e de Meio
Ambiente e Urbanismo. A programação é composta por atividades como oficinas e
debates que serão realizados durante todo o dia. Também haverá exposições e
apresentações artísticas. 01/10/2015

Gincana contra a dengue - O projeto piloto visa orientar os estudantes sobre as
principais formas de prevenção contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença,
e fazer com que os alunos se tornem multiplicadores das ações a fim de se evitar a
proliferação do inseto com a retirada de potenciais criadouros de casa. Na escola
municipal Deputado Silvio Benito Martini, localizada no bairro Santo Antônio.

Festival de Hidroginástica e Natação -O programa é desenvolvido em quatro Núcleos
Esportivos e atende 450 alunos adultos e da terceira idade, com o objetivo de “oferecer
oportunidade para a prática esportiva, melhorar o condicionamento físico, a flexibilidade,
coordenação motora e socialização entre eles”.

Programa 'Unidos no Esporte' - O projeto atende jovens com necessidades especiais e
oferece atividades esportivas e recreativas para 250 alunos. As atividades desenvolvidas
são basquete, dança, futsal, bola queimada, natação e recreação. As aulas serão
realizadas no Ginásio de Esportes Antônio Natalone.
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Desenvolvimento Econômico
Acirp, TV TEM e Prefeitura realizam Mutirão do MEI - O objetivo é estimular os
autônomos a se regularizarem. Após essa regularização, os
microempreendedores podem obter os benefícios do Banco do Povo Paulista.

Banco do Povo mantém menor taxa do mercado - O BPP - Banco do Povo
Paulista, administrado em São José do Rio Preto pela Prefeitura, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Negócios de Turismo, mantém a
menor taxa de juros para empréstimos do mercado: 0,35%.

Circuito Turístico do Noroeste Paulista - uma série de catálogos turísticos
elaborados pelo Sebrae-SP, divulgando 114 municípios do Estado de São Paulo
que participaram da iniciativa em outros circuitos.

Trabalho
No período de outubro/2015 a abril/2016

foram oferecidas aproximadamente 2.578 vagas de emprego
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Planejamento Estratégico
Parque Tecnológico de São José do Rio Preto

Rio Preto integra o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - foi
oficialmente credenciado em definitivo no SPTec –Sistema Paulista de Parques
Tecnológicos. Isso significa que as entidades empreendedoras passam a
receber incentivos fiscais e a realizar convênios com o Estado.

São José do Rio Preto ficou na 1ª colocação do Estado e, pela terceira vez,
foi a 2ª no País entre as melhores cidades para se viver. A pesquisa é da
Firjan –Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro- realizada com
base em dados nas áreas de saúde, educação, emprego e geração de
renda.
O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de
cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4001 a
0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 a 1) desenvolvimento. Rio
Preto atingiu 0,9046.

Indicadores


