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PLANO DE GOVERNO – Coligação  Podemos Fazer Melhor 
PTB/PMDB  Eleições 2016 

 
Preliminarmente precisamos deixar claro que administrar uma 

cidade implica num planejamento adequado, na organização, no 
gerenciamento, na coordenação e no controle eficiente das atividades 
econômicas e financeira do município, avaliando constantemente os 
resultados inclusive tendo a sensibilidade de entender quando se deve 
rever e adequar o plano de trabalho e seu contingenciamento.  

Nós da coligação PTB/PMDB entendemos a importância da 
participação do cidadão que através de pesquisas efetuadas das quais 
resultou o desejo de melhoria em seu local de convivência e na cidade 
como um todo. Vislumbrando as necessidades individuais, priorizando 
sempre o coletivo proporcionará a todos uma qualidade de vida mais 
adequada que, com isso, tenhamos uma Vinhedo cada vez Melhor.  

 

Saúde: 

• Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de 
qualidade, atendendo as necessidades de saúde, obtendo eficácia 
na política de atenção básica e especializada; 

 
• Aprimorar a rede de urgência e emergência, adequando e 

melhorando as unidades já existentes de pronto 
atendimento/UPA, de serviços de atendimento móvel de 
urgência/Samu, de prontos-socorros e centrais de regulação, 
articulada às outras redes de atenção; 

 
• Separar o atendimento primário, secundário e terciário; 

 
• Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da 

criança; 
 
• Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento 

da dependência de crack e outras drogas; 
 
• Criar o Conselho Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, 

Reinserção Social e Atenção ao Usuário; 
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• Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 
portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento 
ativo; 

 
• Viabilizar ações por meio de promoção e vigilância em saúde a 

fim de reduzir os riscos e agravos à saúde da população; 
 
• Regulação e fiscalização da saúde suplementar, em parceria com 

a iniciativa privada, gerando maior racionalidade e qualidade; 
 
• Promover adequada formação, alocação, qualificação, valorização 

do trabalho dos profissionais de saúde; 
 
• Implementação de um novo modelo de gestão e instrumentos de 

relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão 
participativa com foco em resultados, participação social e 
financiamento estável; 

 
• Qualificação dos instrumentos de execução direta, com geração 

de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS; 
 
• Gerenciar com eficiência a qualidade da atenção à saúde 

priorizando a avaliação de desempenho de serviços e prestadores 
de serviços de saúde; 

 

• Separar a maternidade do hospital, usando o mesmo prédio com 
atendimento separado/exclusivo; 

 
• Apoiar Santa Casa para criação de Unidade Coronariana para 

atendimento dos portadores de moléstias cardiovasculares; 
 

Educação: 

• Trazer cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI; 
 
• Criação de cursos especializado para vestibular no Ensino Médio 

através de parceria com a iniciativa privada; 
 

• Aumento de vagas nas creches através de parceria por concessão 
com instituições de ensino privada; 

 
• Construir mais creches; 
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• Criar programa de educação de economia doméstica; 

 
• Assegurar a qualificação dos cidadãos vinhedenses ampliando a 

permanência de estudo da população, com uma forte articulação 
com a educação básica e ensino superior; 

 
• Ampliar os recursos financeiros para a educação buscando 

pascerias público/privada e com os governos Estadual e Federal; 
 
• Intensificar a política de educação de jovens e adultos que gere 

uma taxa de alfabetização próxima a 100%; 
 
• Aprimorar e priorizar a melhoria na qualidade do ensino da Rede 

Municipal de Ensino; 
 
• Ampliação de vagas para educação infantil preservando a 

qualidade e garantindo oferta a todas as crianças; 
 
• Aumento de vagas para as creches mediante convênios com 

instituições privadas de ensino e parcerias com a iniciativa 
privada para construções e ou ampliações de prédios públicos; 

 
• Garantir horário estendido nas creches cujas mães que, 

comprovadamente, saem mais tarde de seus serviços; 
  
• Estudar a viabilidade implantar escolas em tempo integral, contra 

turno ou via expansão da carga horária dos alunos, em parceria 
com as áreas do esporte, ciência e cultura; 

 
• Implantar cursos de orientação profissional a partir do 8º ano do 

ensino fundamental no contra turno; 
 
• Implantar cursos técnicos de qualificação profissional para alunos 

do ensino médio ou pós-ensino médio, buscando parcerias 
público/ privada e ou com os governos Estadual e Federal; 

 
• Garantir o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais;  
 
• Revisão do Plano Municipal de Educação de forma democrática; 
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• Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão 
dos Planos de Cargos e Salários; 

 
• Promover cursos de atualização aos profissionais da educação; 
 
• Dar autonomia às escolas de decidir qual é sua prioridade de 

investimento/manutenção e ou construção, evitando desperdício 
do dinheiro público; 

Assistência Social: 

• Promover efetivamente a inclusão social da população em 
situação de risco, vulnerabilidade e pobreza articulando as 
competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas; 

 
• Estabelecer articulação com a rede não governamental de 

assistência social e com as outras políticas sociais da prefeitura, 
em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, 
para suprir à diversidade das necessidades; 

 
• Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante 

estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o 
governo municipal e as entidades não governamentais, tendo 
como fundamento a complementaridade do papel do estado e a 
constituição da rede de proteção sócio assistencial; 

 
• Capacitar os servidores público da assistência social, 

proporcionando cursos de atualização, a fim de melhor a gestão, 
considerando-se todas as instâncias do sistema descentralizado e 
participativo, focando nas realidades local; 

 
• Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência 

social, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 
 
• Criar programa familiar de educação de economia doméstica; 
 
• Fortalecer parcerias com entidades assistenciais de Vinhedo, 

como FEAVIN e outras; 
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Segurança e Transito: 

• Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública 
de forma transparente, participativa, visando garantir qualidade de 
vida em Vinhedo; 

 
• Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública 

municipal com representantes da sociedade nas discussões com os 
outros poderes e esferas governamentais; 

 
• Criar planos de segurança em todos os bairros da cidade com a 

participação ativa da sociedade e do CONSEG; 
 
• Ampliar o programa Vizinhança Solidária para todo o município; 
 
• Ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento; 
 
• Setorizar o monitoramento feito pela Guarda Civil Municipal; 
 
• Fortalecer a Guarda Civil Municipal visando uma atuação mais 

efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e do 
patrimônio; 

 
• Intensificar a ronda em todos os bairros da cidade focando a 

proteção do cidadão e de seu patrimônio além do patrimônio 
público; 

 
• Reestruturar a Diretoria de Trânsito visando uma atuação mais 

efetiva e racional; 
 
• Revisão do plano viário da cidade, visando a reorganização do 

trânsito em Vinhedo; 
 
• Aperfeiçoar a legislação para Eventos Populares; 
 
• Incorporar conceitos da arquitetura contra o crime nas práticas de 

planejamento urbano; 
 
• Inclusão dos Conselhos de Segurança e Tutelar nas ações 

preventivas de segurança e combate as drogas; 
 
• Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução 

da criminalidade, buscando parcerias com universidades; 
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• Realizar pesquisa de vitimização objetivando estabelecer o 

diagnóstico do quadro da violência/criminalidade, bem como, do 
nível de serviço prestado pela segurança pública; 

 
• Investimento em armamentos modernos para a GCM; 
 
• Integração da GCM, PM e PC para ações conjuntas; 
 

•  Estudo de viabilização para criação de batalhão de operações 
especiais para combate ao crime; 

 

Cultura: 

• Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros 
mais populosos; 

 
• Promover o conceito de “Bem Viver” no espaço urbano, dando 

ênfase para ações conjuntas entre o esporte, a educação e a 
cultura; 

 
• Promover políticas públicas articuladas e transversais para a 

proteção do patrimônio cultural e natural, reconhecendo-os como 
elo indispensável entre o passado, o futuro e o presente; 

 
• Promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como 

indispensável para a convivência democrática, e o respeito entre 
os cidadãos; 

 
• Proteger o patrimônio material e imaterial das culturas que 

contribuíram para a formação da identidade cultural da cidade de 
Vinhedo; 

 
• Ampliar a oferta de atividades de formação cultural nos centros 

culturais da cidade, incluindo novas linguagens que atendam às 
aspirações da juventude diante do intenso desenvolvimento 
tecnológico do mundo atual; 

 
• Valorizar os artistas locais nos eventos do município; 
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Desenvolvimento Econômico e geração de emprego: 

• Colocar Vinhedo no patamar das principais cidades inovadoras e 
criativas do Brasil; 

 
• Rever a lei de incentivo fiscal para atrair novas empresas visando 

aumento na arrecadação e a geração de empregos; 
 
• Implantação de Incubadora de Empresas de Tecnologia e 

Inovação, e social, buscando parcerias com instituições de ensino 
e empresas de grande porte; 

 
• Incentivar a criação e formalização de microempresas através de 

parcerias com a incubadora dando-lhes suporte e ajudando na 
adequação para entrada ao mercado produtivo e a comercialização 
de seus produtos; 

 
• Criar redes de empreendimentos econômicos solidários; 
 
• Desenvolver a economia verde e criativa aproveitando melhor os 

recursos, competências e empreendedores locais; 
 
• Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e 

tecnológicas locais, de baixo impacto ambiental e socialmente 
relevantes, trazendo soluções aos problemas gerados pelo 
crescimento da cidade, através de parcerias com Instituições de 
Ensino e pesquisa e organizações não governamentais, e os 
governos Estadual e Federal de acordo com as demandas do 
Município; 

 
• Apoiar a implantação de arranjos produtivos inovadores em 

bairros mais populosos, promovendo a descentralização com a 
oferta de empregos localmente diversificada; 

 
• Promover cursos de capacitação profissional conforme as novas 

demandas do mercado de trabalho, visando a garantia do cidadão 
vinhedense ao pleno emprego; 

 
• Buscar parcerias com instituições representativas do setor 

produtivo para apoiar as empresas na implantação de programas 
de gestão ambiental 
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• Estimular a implantação de hortas comunitárias em terrenos 
baldios oferecendo subsídios no valor da água em parceria com a 
Autarquia Sanebavi, e orientação técnica em parcerias com 
Instituições de ensino de Agronomia oferecendo produtos de 
qualidade e de menor preço para toda a sociedade e gerando 
emprego; 

Abastecimento, Segurança Alimentar e Consumo Consciente: 

• Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de 
segurança alimentar; 
 

• Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres; 
 
• Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e 

tecnológicas locais, de baixo impacto ambiental, social e 
economicamente relevantes tanto na área de produção quanto de 
consumo e disposição de resíduos; 

 
• Estabelecer critérios rigorosos para todos os fornecedores de bens 

e serviços, exigindo comprovação de qualidade ambiental de 
origem dos produtos adquiridos, entre outros critérios sociais, 
econômicos e culturais;  

 
• Rever procedimentos na administração municipal, eliminando 

desperdícios em todos os setores sendo um exemplo de redução 
de consumo e reaproveitamento de materiais; 

 
• Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em 

outros programas de abastecimento, buscando os fornecedores 
regionais mais próximos; 

 
• Implementar atividades voltadas à educação para o consumo 

consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das 
escolas públicas e privada em todos os níveis e das redes sociais; 

 
• Criar o Conselho de Segurança Alimentar; 
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Esporte e Lazer: 

• Incentivar o aumento da participação de crianças e adolescentes 
na prática esportiva; 

 
• Incentivar a participação da população em geral na prática da 

atividade física voltada para a saúde e qualidade de vida, 
observando-se todas as faixas etárias e gêneros; 

 
• Criar opções de lazer através do esporte com a disponibilização 

de quadras desportivas, campos de futebol, ciclovias, dentre 
outras; 

 
• Criação de áreas para esportes radicais; 
 
• Assegurar a participação dos portadores de necessidades especiais 

e garantir equipamentos adequados; 
 
• Promover cursos de qualificação esportiva e treinamento em 

diversas modalidades à criança e jovens; 
 
• Criação de um Observatório de Pesquisa no Esporte a fim de 

descobrir talentos a serem desenvolvidos; 
 
• Ampliação e conservação de espaço e instalações de novos 

equipamentos para atividades físicas da população em geral, 
inclusive idosos, buscando parcerias com empresas e clubes; 

 
• Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em 

grupos específicos tais como: idosos, diabéticos e outros em 
parceria com as Secretarias da Educação e Saúde; 

Gestão Pública: 

• Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de 
Cargos e Salários; 

 
• Promover treinamentos, cursos de qualificação e atualização aos 

servidores, valorizando o servidor e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados à população;  
 

• Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias e 
controle interno, dentre outras práticas; 
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• Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, utilizando 

preceitos do planejamento estratégico; 
 
• Regulamentar e criar monitoramento dos serviços públicos, 

inclusive os terceirizados, de forma transparente; 
 
• Implantar e ou readequar processo de planejamento urbano 

sustentável integrando as ações dos diversos órgãos da prefeitura 
inclusive as Autarquias; 

 
• Distribuir de forma mais homogênea em todo o espaço urbano os 

serviços públicos e privados, e espaços para cultura, esporte e 
lazer; 

 
• Reavaliar as concessões e permissões estabelecidas pela 

prefeitura; 
 
• Buscar junto aos governos Federal e Estadual repasses de 

recursos voluntários; 
 
• Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em 

campanhas educativas e preventivas, tais como: uso de drogas, 
mobilidade, educação ambiental, acessibilidade, saúde, prevenção 
de acidentes domésticos, acidentes funcionais e campanha 
permanente para prevenção de acidentes de trânsito; 

 
• Realizar estudo de viabilidade para construção do Paço Municipal 

em parceria com a iniciativa privada, centralizando as secretarias 
num único prédio deixando de ter os custos com alugueis de 
diversos prédios; 

 
• Centralizar no Espaço Cidadão os atendimentos das Secretarias: 

da Fazenda, Obras, Serviços Municipais, Saúde e Educação num 
único prédio com funcionários treinados em cada área, inclusive o 
da Autarquia Sanebavi em sala individualizada, resultando em 
melhoria no atendimento ao público; 
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Habitação: 

• Priorizar a construção de moradias sustentáveis e acessíveis a 
população, buscando parcerias com a iniciativa privada e 
governos Estadual e Federal; 

 
• Implementar política pública para a habitação visando garantir o 

direito à moradia, respeitando as prioridades e situações de 
emergência, com transparência; 

 
• Reestruturar os órgãos vinculados à habitação garantindo o 

monitoramento, transparência e efetividade das políticas 
implementadas; 

 
• Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver 

projetos, acompanhar obras e desburocratizar processos em 
parceria com a sociedade civil em projetos sociais habitacional; 

• Disponibilizar acompanhamento e orientação de assistente social 
nos conjuntos habitacionais; 

Meio Ambiente: 

• Água: promover melhorias nos sistemas de captação e 
armazenamento de água bruta, modernizando e aumentando a 
capacidade dos reservatórios já existentes e construir novos 
reservatórios; 
 

• Promover melhorias nos setores de tratamento e armazenamento 
de água tratada; 
 

• Construção de nova represa na região da Capela em parceria com 
proprietários e iniciativa privada para preservação de água bruta; 
 

• Desassoreamento e expansão das represas como forma de 
aumentar o volume da reserva de água bruta;  
 

• Esgoto: Coletar e Tratar 100% do esgoto; 
 
• Criar políticas públicas para gestão dos resíduos sólidos, adotando 

critérios de não geração, redução, reutilização e reciclagem; 
 

• Reciclagem: Reformar e reorganizar o espaço disponível para a 
separação dos materiais recicláveis, cedido à cooperativa, 
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propiciando melhores condições aos separadores humanizando o 
seu trabalho;   

 
• Implementar estratégia de desenvolvimento integrado sustentável 

que contemple, dentre outros, uma política efetiva de saneamento 
ambiental, incentivos a construções sustentáveis, ao consumo 
racional de energias e uso de energias renováveis; 

 
• Mobilizar a sociedade para, em conjunto com o poder público e 

COMDEMA, definir políticas articuladas de água, esgoto, áreas 
verdes, drenagem e resíduos sólidos; 

 
• Identificar, restaurar e incentivar a conservação de áreas de 

nascentes, incluindo essas áreas na regulamentação da Reserva 
Particular de Patrimônio Natural Municipal; 

 
• Mapear todas as minas naturais de água existente na cidade e 

incentivar sua preservação e realizar estudo para utilização desta 
água; 

 
• Implantar sistemas de controle da contaminação do lençol freático 

do município de Vinhedo; 
 
• Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva; 
 
• Criar políticas de incentivo à captação e uso das águas de chuva; 
 
• Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e 

participação de moradores no plantio e cuidados dessas árvores; 
 
• Mapear áreas públicas baldias e desenvolver plano de uso 

conforme suas características e com a participação dos moradores 
do local; 

 
• Criação de parques temáticos de forma descentralizada, utilizando 

as áreas verdes por bairros e condomínios, delimitando áreas 
importantes para conservação, preservação, lazer e convívio; 

 
• Criação e Implantação de parque ecológico utilizando parte da 

Fazenda Cachoeira como forma de fomento ao turismo e 
preservação da natureza; 
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• Estudar a criação de mecanismos de compensação para áreas de 
preservação ambiental remanescentes em propriedade privada, 
através de parcerias, como forma de reconhecer a importância 
desses remanescentes para a qualidade de vida; 

 
• Estabelecer fiscais ambiental para fiscalização a descarte de 

produtos poluentes ao meio ambiente, no rio Capivari, córregos e 
nas redes de capitação de águas pluviais estipulando punições 
conforme legislação vigente; 

 
• Implantar e otimizar serviços da rede de proteção animal, 

adotando medidas educativas; 
 
• Criar sistema de monitoramento de fauna e flora do município; 

Agricultura: 

• Estimular o plantio de uvas de qualidade e fabricação de vinhos e 

sucos; 

• Promover política agrícola municipal em parceria com a Casa da 

agricultura; 

• Estudar programa de fomento à agricultura; 

• Incentivar a criação do selo municipal; 

• Criar parceria com Casa da Agricultura para orientar produtores; 

• Estudar viabilização de compensação por cultivo de áreas 

produtivas e por serviços ambientais para preservação das 

nascentes e mata ciliar; 

• Promover organização de cursos e capacitações voltado ao 

público rural em parceria com o Sindicato Rural e Casa da 

Agricultura; 

• Apoiar a COMEA - COMISSÃO MUNICIPAL DE 

ESTATISTICAS AGROPECUÁRIAS criado pelo IBGE;  

 

• Incentivo ao Turismo Rural: elaboração de mapa específico, 

criação de espaço para a venda de produtos artesanais, divulgação 
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de roteiro;  

 

• Incentivar a geração de renda rural não agrícola, promovendo 

cursos de ação social, artesanatos entre outros;  

 

•  Criar a guarda rural com ações específicas de patrulhamento; 

•  Estudar a possibilidade de subsídio municipal ao seguro agrícola 

da uva; 

 

•  Apoiar a venda direta de produtos agrícolas de Vinhedo para 

estabelecimentos comerciais restaurantes, feiras do produtor, 

entre outros;  

 

•  Reativar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola 

Municipal já criado pela Lei nº 310 de 05/09/1997 para 

elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural; 

 

•  Regulamentar a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais já 

criada pela Lei nº 3501 de 16/02/2012;  

 

• Criar de Lei de Incentivo agrícola  aos produtores rurais que 

adotarem as Boas Práticas Agrícolas para manutenção da 

sustentabilidade ambiental; 

 

•  Criar um Plano Municipal de Saneamento Rural com diretrizes e 

incentivos específicos para o meio rural; 
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• Criar de um departamento de agricultura na prefeitura e com a 

contratação de um Eng. Agrônomo; 

 

• Promover uma organização do Julgamento de frutas da festa da 

Uva pelo Departamento de Agricultura da Prefeitura; 

 

•  Dar apoio e fortalecimento das entidades do meio rural tais 

como: Sindicato Rural de Vinhedo, cooperativas e associações 

rurais; 

 

•  Criar parceria com a Casa da Agricultura de Vinhedo da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo favorecendo 

ações em conjunto; 

 

 

Mobilidade Urbana e Acessibilidade: 

• Priorizar o transporte coletivo de qualidade, a preços acessíveis; 
 

• Rever a regulamentação do transporte público com inclusão ao 
transporte alternativo (Vans) em linhas não servidas pelo ônibus; 

 
• Garantir mobilidade urbana aos idosos e pessoas com 

necessidades especiais;  
 
• Criar projetos e planos específicos para pedestres e bicicletas 

reconhecendo-os como meios de transporte; 
 
• Dar atenção ao pedestre através de construção, adequação e 

conservação das calçadas existentes; 
 
• Ampliar as ciclo-faixas, criar ciclovias e caminhos 

compartilhados; 
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• Promover atividades voltadas à educação para a mobilidade 
urbana em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes 
escolares pública e privada e redes sociais; 

 
• Melhorar a acessibilidade com segurança e autonomia nos 

espaços, nos mobiliários e nos equipamentos urbanos; 
 
• Estabelecer a integração de todos modais de transporte, de modo 

a enfrentar conjuntamente as causas e os efeitos do 
desenvolvimento urbano no trânsito e no transporte urbano de 
passageiros e mercadorias; 

 
• Recuperação da pavimentação asfáltica; 
 
• Estudar a implantação do Bilhete Único; 

Mulheres: 

• Combater às desigualdades entre homens e mulheres como 
condição do desenvolvimento do município; 

 
• Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno 

a todas as mulheres de Vinhedo,  
 
• Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua 

diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres 
em todos os espaços; 

 

 

Planejamento Urbano:  

• Colocar em prática as ações de forma integrada, descentralizada, 
compartilhada que leve a melhoria na qualidade de vida da cidade 
de Vinhedo; 
 

• Definir Plano Estratégico de Trabalho para o município 
identificando áreas prioritárias para expansão urbana, uso e 
ocupação do solo, incluindo ações que concorram para a 
ocupação dos espaços ociosos, observando sempre, o Plano 
Diretor da Cidade de Vinhedo; 
 



18 

 

• Desenvolver um plano de vida na cidade que impacte diretamente 
na diminuição dos deslocamentos urbanos, quer sejam para 
trabalhar, habitar, recrear ou circular; 

 

Turismo: 

• Transformar Vinhedo numa cidade de excelência no turismo 
ecológico, gastronômico, rural e de negócios; 
 

• Criar feiras permanentes de negócios (comercio e indústria locais 
e do trabalhador autônomo); 
 

• Implementar grandes eventos anuais e incluí-los na rota Regional 
e Estadual de turismo; 

 
• Inovar nos produtos e renovar os equipamentos turísticos de 

Vinhedo; 
 
• Criar um plano de divulgação sistêmico de Vinhedo para a região; 
 
• Realização de Parcerias Público Privada para o desenvolvimento 

esportivo e expansão turística no espaço da represa dois; 
 

Vinhedo, 12 de agosto de 2016. 

 

Dario Pacheco de Morais 

 


