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Carta programática e de princípios – Eleições 2016 

Rede Sustentabilidade –Vinhedo – SP 
 

A Rede Sustentabilidade de Vinhedo, participará das eleições municipais 

com o objetivo de contribuir com relações políticas orientadas por princípios éticos 

e programáticos. Para uma eventual coligação defendemos que a campanha seja 

coordenada com decisões abertas e democráticas e transparência em relação à 

origem dos recursos usados. Decidiremos com base nas seguintes premissas: 

 

1 – O futuro de Vinhedo e a ampliação da qualidade de vida da população; 

2 – A perspectiva de mudança (oposição ao atual governo); 

3 – Viabilidade eleitoral. 

 

Neste sentido, propomos os seguintes pontos para o debate: 

 

 Adotar práticas de gestão com transparência, ética e participação efetiva; 

 Aprovação da Lei de Metas;  

 Regulamentar o uso da Lei Federal 12.846/2013 no município;  

 Respeitar o trabalho de fiscalização e a autonomia da Sociedade Civil 

Organizada, do Judiciário, da Câmara e do Ministério Público; 

 Realização de Auditoria Pública na Administração Municipal;  

 Defender uma política de desenvolvimento sustentável, que proteja a 

biodiversidade, recupere e proteja o solo e os recursos hídricos; 

 Viabilizar o Parque Fazenda Cachoeira; 

 Criar um Departamento de Bem-Estar dos Animais; 

 Controlar de forma mais rigorosa a destinação do lixo, a coleta seletiva e as 

podas e cumprir o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

 Suspensão de autorizações para abertura de novos loteamentos de modo a 

retomarmos o controle da situação; 

 Busca da eficiência energética nos prédios da administração municipal; 

 Ter como meta o tratamento de 100% do esgoto produzido no município; 

 Aprovação do Código Municipal do Meio Ambiente de Vinhedo; 

 Reativação do Viveiro de Mudas Municipal e do Bosque Municipal; 

 Atualizar toda a legislação que regulamenta o planejamento urbano; 

 Fazer cumprir as decisões estratégicas do Plano Diretor; 

 Reduzir os desperdícios, com manutenção permanente e novas tecnologias; 

 Aplicar políticas como o “IPTU Verde” e outros programas que incentivem 

o reuso e a captação da água de chuva; 

 Garantir o cumprimento da Lei municipal que dispõe sobre o sistema 

municipal de preservação às nascentes e mananciais (Lei 3.604/2014); 

 Ampliar o rigor da fiscalização e punição contra indivíduos e empresas que 

poluem o meio ambiente em Vinhedo; 

 Diminuir o déficit de plantio de 2.000.000 (dois milhões) de mudas de 

árvores para recuperar as principais Sub-bacias; 

 Colocar em prática o pagamento por serviços ambientais (PSA); 
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 Realizar a atualização do mapeamento das nascentes; 

 Fortalecer o Sistema de Saúde Pública, com prioridade para a valorização 

dos profissionais da saúde e para a Atenção Básica; 

 Santa Casa com gestão participativa e profissional; 

 Estudar viabilidade de hospital público, local ou regional; 

 Reativar o Resgate Municipal; 

 Implantação do Programa Saúde da Família e de Saúde do Trabalhador; 

 Regulamentação da licença maternidade de seis meses no município; 

 Melhoria dos Programas de Saúde Preventiva; 

 Implantação de um departamento que cuide da saúde mental infantil; 

 Programa para inclusão dos alunos com deficiência nas escolas municipais, 

que garanta infraestrutura e capacitação para todos os profissionais da educação; 

 Implantar a Educação em período integral; 

 Maior apoio aos projetos de educação de jovens e adultos, bem como de 

cursos preparatórios para os vestibulares (cursinhos populares); 

 Democratização da gestão escolar, com escolha dos diretores e 

coordenadores de escolas públicas pelo voto direto; 

 Instituição do Programa Analfabetismo Zero; 

 Aperfeiçoar o atendimento na educação infantil do município, aumentando 

também o número de auxiliares e melhorando as condições de trabalho;  

 Elaboração de um Mapa Turístico-Cultural de Vinhedo, atualizado; 

 Apoio à produção da uva e do vinho, símbolos históricos da cidade, como 

resgate da tradição e como política geradora de emprego e renda; 

 Transformar a antiga Estação Ferroviária em ponto turístico de Vinhedo; 

 Ter uma Recepção Turística permanente com dados atuais sobre a cidade; 

 Repensar o Centro Histórico, com tombamento e recuperação de 

edificações históricas e amplo debate sobre seu uso e vocação. 

 Apoiar todas as modalidades esportivas que atuam no município; 

 Implantação de Programa de Atividades Monitoradas de lazer e esporte nas 

praças públicas, com atividades nos três períodos e para todas as idades; 

 Valorizar os artistas locais e a diversidade existente na cidade, com estímulo 

à produção cultural vinhedense; 

 Mudança do atual modelo de Festa da Uva, valorizando os artistas, 

comerciantes e agricultores locais; 

 Redefinir os objetivos do Museu do Imigrante e integrá-lo à dinâmica 

cultural do município;  

 Apoio à promoção e divulgação do Carnaval de Vinhedo; 

 Estimular e criar condições para a continuidade da prática das artes 

plásticas, da dança e do teatro. 

 Adotar medidas de integração efetiva entre as forças de segurança (Política 

Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil); 

 Adotar medidas focadas de combate à exploração sexual infanto-juvenil, à 

pedofilia e à criminalidade juvenil; 

 Promover capacitação técnica, profissional e educacional permanente para 
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os membros da Guarda Municipal;  

 Implantação de um Plano Municipal de Habitação com o objetivo de reduzir 

o déficit habitacional da cidade, concluir a regularização fundiária e diminuir as 

inadequações; 

 Adotar políticas de combate ao racismo, ao machismo, à homofobia e a 

todas as formas de preconceito; 

 Criar um departamento de políticas para a Juventude; 

 Apoio aos moradores de rua, para que sejam estimulados a retomarem o 

vínculo social e familiar, sendo auxiliados com tratamentos antidrogas;  

 Garantir autonomia política e econômica e condições de igualdade para as 

mulheres; 

 Ampliação do orçamento destinado a ações de Promoção Social; 

 Criação e implantação de projetos especiais que possibilitem a inclusão das 

pessoas portadoras de necessidades especiais em todos os setores do município; 

 Disponibilização de um sistema público de acesso à internet banda larga 

para toda a cidade; 

 Criação de um departamento que fomente a Economia Solidária, com apoio 

às cooperativas populares; 

 Ampliação do uso de produtos da agricultura familiar local e regional na 

Merenda Escolar; 

 Apoio estrutural e político à Casa da Agricultura; 

 Garantir transporte público coletivo mais acessível, barato e eficaz, com 

bilhete único; 

 Ampliar o número de ciclovias e ciclofaixas. Introduzir a Bicicleta como 

modal de Transporte Público saudável e não poluente, com bicicletas púbicas; 

 Rediscutir o pedágio na Miguel Melhado Campos, um dos mais caros do 

país e que provoca o desvio do fluxo de caminhões para dentro da cidade; 

 Passe livre para os estudantes definido na lei orçamentária; 

 Diagnóstico do estado atual da pavimentação asfáltica das ruas e avenidas 

da cidade visando à repavimentação com asfalto de qualidade; 

 Adotar critérios técnicos para as nomeações de cargos de confiança; 

 Anular em lei os Secretários Adjuntos. 

 Adoção de uma política de valorização profissional dos servidores públicos 

municipais (plano de competências e salários amplamente debatido); 

 Adoção do software livre na administração municipal. 

 

 

Rede Sustentabilidade 

 

 

Vinhedo, 02 de julho de 2016 


