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Em cumprimento a Emenda a Lei 
Orgânica do Município nº 39 

De 05/11/2008  



Disciplina Orçamentária Fiscal – aplicar bem os 
recursos / fazer mais com menos 

Planejamento Estratégico sério e transparente 
– gestão responsável 

Preservação do Meio Ambiente – não há futuro 
sem área verde 

Cidadania - Resgatar a autoestima e a confiança 

Eixos de Sustentabilidade 
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•Diminuir filas de atendimentos 

• Implantar prontuário eletrônico 

•Ampliar parcerias (hospitais e 

universidades) 

•Programas de prevenção  

•Parceria com a Secretaria do Estado 
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Saúde 



• Projetos para os parques lineares 

• Programa Rio Preto Verde 

• Buscar parceiras  

• Projetos de Educação Ambiental 

• Proteção das nascentes 
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Urbanismo e Meio Ambiente 



macacos 

rio preto 

Lagoa ou onça 

Rede Integrada de Parques Urbanos 

boa esperança 

macacos 

do cedro 

da olaria  

da porteira 
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piedade 

IPA 

limão 

borá canela 

macacos 

rio preto 

rio preto 

felicidade 

piedadinha 

do moraes 

do messias piedade 

machado 

aroeira 

Lagoa ou onça 

da olaria  

cobertinho 
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piedade 
limão 

rio preto 

rio preto 

felicidade 

piedadinha 

são pedro 

do barreiro 

arroio 

da anta 

talhado 
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Água e Esgoto 

•Sistema de Geração de energia Própria na 
ETE 

•Garantir o abastecimento regular de água 

•Ampliação da capacidade da ETE 

• Implantar a Agência Reguladora de 
Saneamento 



•Fiscalização e controle de recebimento de 

obras 

•Recapeamento asfáltico e recuperação de 

vias 

•Obras de conservação de microbacias 
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Obras e Serviços Gerais 



•Regularização fundiária 

•Programas Habitacionais 

•Atualizar o cadastro de inscritos na Emcop 

•Ocupação de vazio urbanos 
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Habitação 



Município  

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

               GEOPROCESSAMENTO 

Espaços vazios 
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Equipamentos 

Nos espaços vazio urbanos 

cabem aproximadamente 76.724 

lotes de 200 m² 



•Educação para o trânsito 

•Reposição e instalação de novas placas 

• Implantar semáforos inteligentes  

•Dar continuidade as obras de Mobilidade 

Urbana 
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Trânsito e Mobilidade Urbana 
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não executado – 2.393 m Anel Interbairros 



• Câmeras em vias públicas 

• Melhorar o serviço de inteligência da guarda 
municipal 

• Profissionalização e lazer dos jovens 
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Segurança  



•Revitalizar a área Central 

•Centro de Eventos 

•Parque Tecnológico  
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Economia, Desenvolvimento, Geração de 
Empregos e Turísmo 
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Parque Tecnológico de São José do Rio Preto 

Área construída 

1.063,00 m² 

Área construída 

6.926,40 m² 



• Manter feiras livres 

• SIM – Serviço de Inspeção Municipal 

• Bacias de Contenção ao longo das estradas, 

em parceira com a Secretaria de Agricultura 

do Estado – “Programa Melhor Caminho” 

 

18  18  

Agricultura e Abastecimento 



•Censo moradores de rua 

•Cidade Amiga do Idoso   

• Integração em Assistência Social,  

Educação e Saúde 
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Assistência Social e Políticas para Mulheres, 
Pessoas com Deficiência, Raça e Etnia 



• IF(Instituto Federal) 

•Trabalhar em sintonia com as 

Secretarias da Saúde, Assistência 

Social, Esporte, Cultura, Meio Ambiente 

e outras 
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Educação 



•FIT (Festival Internacional de Teatro 

•Valorizar o artista local 

•Preservar a cultura caipira 
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Cultura 



•Recuperação dos espaços públicos de 

esporte e lazer 

•Fiscalizar rigorosamente o auxílio-

atleta 
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Esporte 
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