
1 

Em cumprimento à Emenda a Lei Orgânica do 

Município nº 39 de 05/11/2008  

Artigo 64-A parágrafo 3º 

Relatório de Execução  

Programa de Metas 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
Setembro/2016 



2 

 

Obra Concluída: Complexo Viário Av. João B. Seixas – Av. Fortunato Vetorasso 

 

Obras em andamento: 

 

Estação Central Parque (valor previsto = R$ 47 milhões) 

construção de uma nova instalação com capacidade para atender uma maior 

demanda de usuários, com a revitalização e modernização da praça, 

transformando-a em um local de utilidade pública, com oferta de serviços, áreas de 

lazer e cultura. Terá bicicletário, ciclovia de acesso, área para atividades esportivas 

e praça de espetáculos. Será integrada ao parque linear,  

Área de uso público acrescentada pelo projeto ao Centro da Cidade - 6.810 m² 

 

Área de plataformas 111,0% maior que o terminal atual, com 3.096 m², atualmente a 

área de plataforma é de 1.466 m². 

 

Melhor condições de atendimento ao usuário. 

Menor tempo de viagens devido ao embarque rápido e boa circulação na estação. 

Área de circulação de veículos com faixas específicas para ultrapassagem. 

 

 

 

Plano de Mobilidade urbana de Rio Preto - Investimento total de R$ 200 milhões 

financiado pela Caixa Econômica Federal. Prazo de 20 anos para pagamento.  

 

Planejamento/Obras 
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Obras em andamento: 

 

Corredores de ônibus: 09 corredores com 42 quilômetros de extensão, 

utilizando 15 ruas e avenidas de Rio Preto. terá custo de R$ 53 milhões 

Viaduto na rua João Mesquita: terá custo de R$7,7 milhões.  

O viaduto exclusivo para ônibus (nos dois sentidos), vai canalizar o tráfego de 

ônibus na ligação região norte/estação central. Eliminará o conflito de 

circulação de veículos que circulam na av. Bady Bassitt  com o de ônibus que 

hoje cruzam esta avenida, pelas ruas Pedro Amaral e Prudente de Moraes.  
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Obras a serem licitadas:  

 

Mini-terminais de bairro: Nato Vetorasso, UPA-Mirassolânida, Shopping 

Cidade Norte, Potirendaba, Faria Lima e Anisio Haddad. Para integração de 

linhas de bairros mais distantes com o sistema principal e das linhas radiais 

(em direção ao centro) com linhas perimetrais e diamentrais (que não passam 

pelo centro da cidade). custo estimado de R$ 18 milhões. 

 

Complexo de viadutos da rua Capitão Faustino de Almeida: sobre a av. 

Ernani Pires dará acesso à região Norte pelas avenidas Mirassolândia e 

Domingos Falavina. custo estimado de R$ 27 milhões. 

Obra  concluída: 

Complexo viário av. João B. Seixas – Av. Fortunato Vetorasso 

Planejamento/Obras 
Plano de Mobilidade urbana de Rio Preto  
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Planejamento/Obras 

Parque Tecnológico de São José do Rio Preto: 

Conclusão da obra  Sede Administrativa  1.063,00m² e Complexo de 

Inovação e Negócios (Incubadora de Empresas e Centro Empresarial) 

com 6.926,40 m² , sendo 02 prédios composto por  um total de 57 

módulos. Investimento R$ 19 milhões. 

"Hotel de Projetos Inovadores" (Espaço Coworking) do CIE - Centro 

Incubador: atende o processo de pré-incubação, com 10 projetos 

hospedados (Startups realizado em duas fases). Programa de incubação 

de micro e pequenas empresas no  CIE - Centro Incubador de Empresas 

atendendo hoje 18 empresas. 

Centro de Iniciação ao Esporte – Lealdade Amizade: Investimento R$ 

4,4 milhões. 

Praça Esportes Distr. Eng. Schimitt - Investimento R$ 2,1 milhões. 

Praça Esportes e Cultura – Nova Esperança – obra concluída. 

investimento R$ 4,4 milhões. 

 

 

Obras de Macro e Micro-drenagem bacias córregos Canela e Borá: em fase  

final de conclusão. . Investimento R$ 130 milhões 
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Urbanização/Meio Ambiente 

Mutirão do Lixo Eletrônico: o objetivo é dar destino ambientalmente correto a 

todo material eletrônico que a pessoa não usa mais, como monitores, 

televisores, computadores, carregadores de celular, eletrodomésticos, celulares 

sem bateria, aparelhos de dvd, fios, rádio, entre outros. 

Mutirão do Óleo Doméstico: a ação é intermunicipal e faz parte dos itens do 

Programa Município Verde Azul.  

Retirada de resíduos do rio Preto: a empresa vencedora da licitação para a 

retirada dos resíduos deverá promover a remoção de resíduos flutuantes e 

difusos, desassoreamento e catação manual de resíduos das margens, recurso 

de R$ 3 milhões. 

 



Transito / Segurança 

• 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. 
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• O número de agentes municipais passou de 138 para 241. 
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Prefeitura seleciona famílias para o Residencial Solidariedade 

O Sorteio foi realizado em  24 de junho, totalizado 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 

Vida Nova Fraternidade: as primeiras 578 casas do residencial foram entregues  

em agosto. As unidades compõem os módulos I e II – de um total de 05 módulos 

– do empreendimento. A obra foi construída pelo Grupo Pacaembu, em parceria 

com a CAIXA e a Prefeitura, com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. 

Os terrenos residenciais têm 200 m² cada e as casas 45,47 m² de área 

construída, com sala, banheiro com azulejo até o teto, cozinha, dois dormitórios e 

laje, além de pisos cerâmicos em todos os ambientes. A calçada externa 

tem largura de 60 cm e é em concreto.  

Regularização do 53º loteamento - ( 53 de 109 loteamentos irregulares) 



Assistência Social 
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Projeto Teia recebe Prêmio Inovação 

Social do Estado de São Paulo 

O Projeto Teia - Trabalho de Emancipação da 

Infância e da Adolescência - ficou em 2º lugar na 

categoria serviço de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, no I Prêmio de Inovação Social do 

Estado de São Paulo.  

Prefeitura entrega 1.500 Passes 

Gratidões em 2015 

O benefício é concedido a partir dos 65 anos 

Mapa falado 

MDS vem a Rio Preto conhecer 

serviço de família acolhedora - Rio Preto 

foi o único município do Estado de São Paulo 

selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS) para receber visita técnica federal e apresentar o 

Serviço de Acolhimento para Criança e Adolescente, 

realizado na cidade. O serviço de Família Acolhedora é 

ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

– Semas – há 10 anos. 



Assistência Social 
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Roda de Conversa chega aos espaços públicos 

A abordagem oferece todos os serviços disponibilizados pelas Políticas Públicas de Assistência Social 

Ações do Programa 
‘‘Crack é Possível 
Vencer’’ 

Exposição de telas e de natal feita por 
pessoa em situação de rua 

Mostra de artes teve visitação 
Reuniões intersetoriais da 

comissão gestora do “Programa’’ 



Assistência Social 
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Seminário de Combate a Violência Sexual discute enfrentamento 
a violação de direitos 

Ações contou com a participação de crianças e adolescentes, além de intervenções nos semáforos da cidade 

Capacitação para técnicos  
da SEMAS 

Cadastro Único garante acesso 
a Programas Sociais 

33 mil cadastrados 

8.523 beneficiados 



Assistência Social 
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Ações realizadas nos 13 CRAS –  

Centro de Referência de Assistência Social: 

Acolhida,  Atendimento de auxílio nutricional, orientação de benefícios sociais e 

previdenciários; orientação para segunda via de documentos; Emissão de passe 

gratidão; orientações sobre as políticas públicas; visita domiciliar, encaminhamentos 

para rede socioassistencial e outras políticas públicas; acompanhamento familiar; 

sistemático; cadastramento socioeconômico; atividades comunitárias, elaboração de 

relatórios e/ou prontuários; busca ativa; grupos de Família/PAIF (reunião 

socioeducativa e atividades de cultura e lazer) Grupos do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Jovens e Idosos; encaminhamento para cursos 

profissionalizantes do PRONATEC. 

Total de famílias atendidas: 57.385 

Total atendimentos: 127.590 



Assistência Social 
PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS 

• 600 pessoas no Carnaval da Terceira Idade 

• 500 pessoas Pic Nic Dia da Mulher 

• 400 pessoas Challange Day/Parceria com o Esporte 

• 3.500 pessoas Festa Junina nos CRAS 

• 250 pessoas Comemoração do Dia do Adolescente 

• 500 pessoas Comemoração ao Dia do Idoso  

• 2.600 crianças Semana das Crianças nos CRAS 

• 250 adolescentes Encerramento do Ano com Adolescentes 

• 5.500 pessoas Comemoração de Natal  CRAS , CCI e CCJ 
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Terceira Idade participa de grito de carnaval Dia do Idoso 

Festa Junina nos CRAS 



Assistência Social 
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Comemoração do Dia do Adolescente Oficinas Oferecidas no CCJ 

Semana das Crianças nos CRAS 

Teatro 

Imagem pessoal e maquiagem 

Dança de rua, Flamenca e Jazz,  

Percussão 

Roda de conversa 

Cine jovem, Consciência ambiental, arte 

circense, apresentação cultural, 

workshop e ações intergeracionais. 



Assistência Social 
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- Encontro teve como objetivo promover a 
socialização, convivência, troca de experiências, 
fortalecimento do respeito e solidariedade entre 
as mulheres atendidas pelo CCI.  

Encontro reúne diferentes idades no CCI 

II Seminário dos Trabalhadores do SUAS 

Inauguração da Vila Dignidade em 
parceria com o Governo do Estado de São 
Paulo 
14 moradias para o idoso – atendidos pelo 
Serviço de Acolhimento 
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Saúde 

Mutirão de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, zika e chikungunya. Cerca de 4,6 mil imóveis 

nas áreas de abrangência das unidades do Parque Industrial, Central, 

Parque da Cidadania, Solo Sagrado, Vetorazzo, Estoril, Jaguaré e 

CAIC/Cristo Rei. Participação de 137 agentes e 10 supervisores, 

totalizando 147 funcionários. 

UBS São Francisco é reformada e ampliada: a obra conta com uma 

área construída de 226 metros quadrados de ampliação e outros 281 

metros quadrados de reforma.  A unidade ganhou 05  novos 

consultórios, sendo um de odontologia, farmácia, recepção e o arquivo 

também foram ampliados, foram investidos um total de R$ 460.391,25. 

Mutirão de consultas de especialidades no Ambulatório de Especialidades 

(ARE). Em agosto foram ofertadas consultas pré-agendadas nas áreas de 

cardiologia, oftalmologia, neurologia, dermatologia, vascular, ortopedia e 

proctologia. Ao todo serão realizadas 240 consultas médicas. 
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Cultura 

16ª edição do FIT - Companhias, produtoras, grupos e artistas 

independentes do Brasil e do exterior.  

 

 

 

 

Programa Cultura para Todos: 

S foram oferecidos 09 oficinas  

de arte (gratuitas), totalizando, 

115 vagas. 
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Esporte 

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. 

Participação dos atletas da melhor idade de Rio Preto (05/05), na 20ª 

Edição dos Jogos Regionais do Idoso, JORI 2016, em Novo 

Horizonte. 
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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. 01/102015 

 

 

Professor Diego recebe prêmio de 'Educador do Ano‘. O vencedor é o 

professor e diretor da Escola Municipal Darcy Ribeiro, do bairro Santo 

Antônio. Foi eleito pela Academia Brasileira de Educação como o melhor 

profissional de educação do Brasil (melhor “Educador do Ano”) no ano de 

2015, pelos projetos desenvolvidos na escola. A escolha foi feita pelos 41 

membros da Academia Brasileiro de Educação, que analisam os projetos 

desenvolvidos e realizam a votação. Educadores renomados com livros 

editados e ministros já receberam o prêmio. 

 



Desenvolvimento Econômico / Trabalho 
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Festival de Gastronomia de São José do Rio Preto – Food Truck 

2016, destinados à venda de pratos doces ou salgados e cervejas 

artesanais.  

No período de junho/2016 a setembro/2016: 

foram oferecidas aproximadamente 484 vagas de emprego 


