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As realizações do governo estão 
disponibilizadas na íntegra no site:
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Em cumprimento a Emenda a Lei Orgânica do Município nº 39Em cumprimento a Emenda a Lei Orgânica do Município nº 39
De 05/11/2008 De 05/11/2008 



 Construção da rotatória na Avenida Anísio
Haddad.

 Reestruturação da rotatória das avenidas Murchid Homsi
com Arthur Nonato.

 Construção de uma rotatória no cruzamento das ruas São
Paulo com Capitão Sebastião Almeida Sobrinho e
avenida Gabriel Cury.

 Obra no cruzamento da avenida Potirendaba com a rua
Antonio Ferreira Nascimento.

.

Resumo 
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Trânsito / Transporte



 Novos semáfaros nos cruzamentos das ruas Silva Jardim
com Fritz Javob; Silva Jardim com Oswaldo Aranha e
Fritz Jacob com Tiradentes. Na avenda Nossa Senhora
da Paz com a rua Bartolomeu Bueno Dias; no
cruzamento das ruas Cristovão Colombo e Emílio
Nicoletti, no Jardim Nazaré.

 Recuperação de semáforos antigos e instalação em amis
de 20 pontos que não tinham esses equipamentos.

 Implantação de novo corredor de acesso entre as regiões
Sul e Norte da cidade.
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Trânsito / Transporte



 Passagens mais baixas e quebra do monopólio depois de
40 anos, Rio Preto terá duas empresas responsáveis
pelo transporte coletivo urbano.

 Recape 1.600.000 m² e tapa-buraco cerca de 700 mil
metros² desde 2009.
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Trânsito / Transporte



 ResidencialResidencial ParqueParque NovaNova EsperançaEsperança – Construção de 2.491
unidades habitacionais no programa Minha Casa Minha Vida
para mutuários com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos;

 ResidencialResidencial VilaVila ToninhoToninho – Construção de 256 unidades
habitacionais tipo apartamento, no programa Minha Casa
Minha Vida para mutuários com renda familiar de 0 a 3
salários mínimos;

UmUm investimentoinvestimento nosnos doisdois empreendimentosempreendimentos dede RR$$126126
milhõesmilhões,, porpor meiomeio dodo ProgramaPrograma MinhaMinha CasaCasa MinhaMinha VidaVida emem
parceriaparceria comcom oo GovernoGoverno FederalFederal..
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Habitação



 Entrega de 35 mil Kits uniforme com 11 peças;

 Iniciou a construção de 11 novas escolas, além de
ampliação e reformas e adequações de unidades
escolares criando 7 mil vagas em toda a rede municipal.

 Escola na porta de casa: 4 Núcleos de Esperança um
investimento de R$ 80 milhões.

 Projeto Criança Feliz: primeira creche do projeto
atende 50 bebês de 0 a 2 anos na Vila Santa Cruz e a
segunda na Vila Redentora com capacidade para
atender 100 crianças de 0 a 4 anos.
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Educação



 Queda no número de casos de dengue resultado de
uma parceria entre a população. De 23.982 casos de
janeiro a julho de 2010, contra apenas 736 nos sete
primeiros meses de 2011, 97% a menos.

 Projeto “Faxina D”, principal ação combate a dengue,
foram retiradas 26 mil toneladas de materiais das ruas.

 Mortalidade infantil é a menor do País, de 7,08
segundo dados da Fundação SEADE.
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Saúde



 Centro de Atendimento Especializado na Saúde da
Mulher R$2,9 milhões e do Hospital de Urgência e
Emergência (UPA) Jaguaré/João Paulo II.

 Ampliação e reformas de Unidades Básicas de
Saúde (UBSs). Obras iniciadas:
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Saúde

Are Ambulatório Regional de Especialidades 
investimento de R$ 1.500.000,00 

UBS do Parque Industrial investimento de R$ 1.018.708,02 

UBS do Solo Sagrado investimento de R$ 1.312.708,02 

UBSF do Distrito de Talhado investimento de R$    819.753,00 

UBSF do Gonzaga de Campos investimento de R$    373.411,89 

UBSF do Vetorazzo investimento de R$    831.489,63 

UBSF Nova Esperança investimento de  R$ 1.361.755,89 



 Alfato nas vicinais para loteamentos em fase de
regularização. Além de duas vicinais (estrada municipal
SJRP-109 e estrada municipal SJRP-355) outras
quatros estradas estão em execução no município com
um investimento total é de R$ 11.791.073,38, em
parceria com o governo do Estado.
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Estradas Vicinais



 Ciclovia projeto de revitalização do Lago 3 da Represa
Municipal, 2 km com duas faixa de 1,90 metros cada
investimento de R$1,4 milhão.

 Jardim Japonês no final do lago 2 da Represa, proximo
à ponte da rodovia Transbrasiliana (BR-153).
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Esporte



 Entregado Projeto de Credendiamento do ParTec junto ao
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos.

 Formalização de convênio com o Governo do Estado
R$9.200.000,00, sendo R$7.200.000,00 estado e
R$2.000.000,00 município.
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Parque Tecnológico  



FonteFonte LuminosaLuminosa na represa municipal, com 3
plataformas, duas de 14 metros e uma 42 metros.
Investimento de R$980 mil.

CalçadãoCalçadão – Revitalização, modernidade e conforto para o
cidadão. A primeira fase com um investimento de R$2,9
milhões, sendo R$ 2 milhões vindo do Ministério do
Turismos e R$900 mil da Prefeitura.



A obtenção de recursos do PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento para a realização de obras
antienchente, que totalizam cerca de R$ 160 milhões,
como a ampliação da calha do Rio Preto.
PAC 2 - Recursos do PAC 2 para a realização de um
conjunto de obras de micro e macrodrenagem para as
bacias dos córregos Borá e Canela, para o fim das
enchentes.
Serão ‘piscinões’, lagoas, poços de detenção e ampliação
das galerias de águas pluviais. Ao todo, serão 36 pontos
de detenção de água nas duas avenidas (Bady Bassitt e
Alberto Andaló)..

CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Antienchente



ObrigadoObrigado

"A maior atração de uma cidade
é a qualidade de vida de seus moradores.“

(Jaime Lerner)15

Fo
to

s:
 F

er
di

na
nd

o 
R

am
os


