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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 1 
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Em cumprimento a Emenda a Lei 
Orgânica do Município nº 39 

De 05/11/2008  





SAÚDE 
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• Continuar com programa de reformas e ampliações de unidades (UBS´s) 
antigas.  

• Continuar com programas de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de 
Doenças nos seus grupos de risco.  

• Manter o programa como novos equipamentos para Centros de 
Diagnóstico.  

• Manter e ampliar programas de controle da dengue.  

• Continuar os programas do Projeto Saúde/Médico nos Bairros, e de 
UBS´s e UBSF´s em áreas não atendidas atualmente.  

• Ampliar o atendimento à saúde da Mulher.  

• Avançar no controle de epidemias e endemias.  

• Avançar o programa Saúde da Família.  

• Avançar nos programas de prevenção e tratamento de dependentes de 
drogas.  
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 Imunizados contra a febre amarela 

Assessoria de Comunicação SeMAE 

Sergio Menezes/SMCS 

Nebulização 

Pacientes do Centro da Mulher 
recebem orientação especial 

Sergio Menezes/SMCS 



URBANISMO E MEIO AMBIENTE 
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• Continuar e ampliar programas de reciclagem.  

• Continuar com programas de plantio de árvores, melhorando a 
qualidade de vida das pessoas.  

• Manter Programa de preservação de praças, jardins e 
ampliação de parques com pistas de caminhada e ciclovias.  

• Aumento contínuo da coleta seletiva.  

• Manter Programa contínuo de manutenção e aperfeiçoamento 
dos pontos de recolhimento de resíduos de construção.  

• Avançar com a ampliação da rede de coleta de esgoto e água 
tratada nos loteamentos em fase de regularização.  

• Ampliação e realização de obras e ações de combate às 
enchentes.  

• Continuidade do programa de revitalização do Calçadão.  



7 

Rearborização da ECO Santo Antônio 

Sergio Menezes/SMCS 

Rio Preto tem obras incluídas no PAC 
Cidades Médias 

Divulgação 

Poço ETA 

Assessoria de Comunicação SeMAE 



HABITAÇÃO 
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• Avançar no programa de regularização de loteamentos 
irregulares.  

• Continuar a avançar no programa de construção de casas 
para famílias de baixa renda (0 a 3 salários mínimos) em 
convênio com os governos Estadual e Federal.  
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Prefeito anuncia mais 1.300 casas 

Sergio Menezes/SMCS 
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• Avançar na implantação do projeto de mobilidade urbana 
com viadutos.  

• Manter o subsídio do transporte coletivo.  

• Avançar no programa de construção de ciclovias e pistas 
de caminhadas.  

• Prosseguir com programa de tapa buracos para ações 
emergenciais.  

• Avançar com programa de recapeamento de vias urbanas 
com a usina de asfalto e equipes da prefeitura.  

TRÂNSITO E TRANSPORTE 
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Obra de Avenida da Represa interdita 
novo trecho na Murchid Homsi 

Sergio Menezes/SMCS 

A avenida vai ligar a Vila Clementina à Vila Elmaz, 
e beneficiará moradores de 10 bairros 

Sergio Menezes/SMCS 



SEGURANÇA 
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• Avançar no programa de atividade delegada com a PM 
(Governo do Estado).  

• Promover a capacitação contínua da Guarda Municipal 
com sua presença, inclusive, nos novos parques.  

• Continuidade com programa de monitoramento por 
câmeras 24 horas.  

• Avançar no trânsito inteligente com novos semáforos e 
câmeras inteligentes de monitoramento e segurança e 
semáforos com sincronização e sinalização.  



ECONOMIA E AGRICULTURA 
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• Avançar com programas de Distritos Industriais.  

• Continuar e avançar na implantação do Parque 
Tecnológico.  

• Avançar com programas de incentivos para atração de 
novas empresas.  

• Avançar e preparar a implantação da Região Metropolitana 
de Rio Preto com plano de mobilidade e transportes 
intermunicipais.  

• Avançar com programas de revitalização das feiras livres e 
pequenos comércios.  

• Avançar com programas de incentivo à agricultura familiar 
e produtores rurais.  



ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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• Avançar no levantamento detalhado e contínuo das 
famílias vulneráveis da cidade.  

• Prosseguir parcerias com as entidades que auxiliam no 
atendimento da população.  

• Ampliação do programa de cursos profissionalizantes para 
jovens.  

• Ampliação de programa específico para usuários de 
drogas e a implantação do Centro de Desintoxicação.  

• Ampliar o Programa Acessibilidade total a pessoas 
portadoras de deficiências.  
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A capacitação visa a qualidade e o bom 
atendimento dos serviços 

Leandro Visinume 

Construção Vigilância sócioassistencial 

Bruno Carvalho 

Fundo Social inicia curso de Panificação 

Adilson Zanchetta 



EDUCAÇÃO 
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• Avançar em projetos e programas de escolas próximas das 
casas das crianças.  

• Avançar com programa de readequação de escolas municipais.  

• Avançar e ampliar programa para identificar talentos e 
acompanhar e incentivar seu desenvolvimento.  

• Manter capacitação contínua dos educadores.  

• Avançar nos programas de escolas em tempo integral, como 
dos complexos educacionais Núcleos da Esperança.  
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Arquivo/SMCS 

Estudante da rede municipal de 
ensino leva medalha em 
Olimpíada de Astronomia 

Divulgação 



CULTURA 
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• Avançar e ampliar ações para juventude.  

• Avançar e promover atividades contínuas de artistas e 
produtores culturais locais.  

• Estimular festivais em diferentes áreas.  

• Aperfeiçoamento dos núcleos municipais de arte.  

• Continuar programa Música nos Parques e nas Praças 
com os diferentes ritmos, como samba, sertanejo, gospel, 
rock etc.  

 



ESPORTE 
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• Manter programa de recuperação das praças esportivas.  

• Manutenção das Academias da Boa Saúde.  

• Ampliação do programa local de formação de atletas de 
nível internacional.  

• Dar apoio para grandes eventos esportivos nacionais e 
internacionais.  

• Democratizar cada vez mais o acesso da população 
carente a todos os esportes.  

• Manter escolinhas de esportes e professores no 
contraturno das aulas.  
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