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Partido da República (PR): Vinhedo Pode Ser Diferente 



Introdução 
 
 

Uma visão inovadora de gestão pública para garantir mais qualidade de vida à 
nossa querida Vinhedo é o que pretendemos implantar. Em atenção a Lei 
Eleitoral, o Partido da República (PR) – Vinhedo Pode Ser Diferente, está 
apresentando com o requerimento de registro de candidatura, uma via 
impressa e outra digitalizada do Plano Básico de Governo em conformidade 
com a nova redação do art. 11, § 1º, IX, da Lei 9.504/97. Nosso Programa de 
Governo, que na realidade não é um elenco de promessas, mas sim um 
compromisso que assumimos com cada morador de nossa cidade e que ainda 
será detalhado no decorrer da campanha eleitoral. 
 
Queremos uma cidade onde todos possam participar das decisões sobre os 
investimentos públicos e fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura. Uma 
cidade onde esses serviços sejam suficientes e eficientes, geridos de forma 
moderna e transparente. Vamos trabalhar juntos para a construção de uma 
cidade cada vez mais agradável, justa e com inclusão social, pois ela é nosso 
núcleo mais forte, depois da família. 

 
Criamos nesta eleição canais de comunicação por meio da internet no site do 
PR, “www.vinhedopodeserdiferente.com.br”, para definir com nossa gente, 
sua contribuição com ideias e sugestões, as ações a partir das diretrizes 
macro, definidas como eixos de desenvolvimento apresentadas neste Plano 
Básico de Governo.  
 
A base do Plano de Governo que apresentamos sintetiza a cidade que cada 
vinhedense tem direito de usufruir. A nossa visão de futuro. Uma cidade 
democrática, com gestão pública responsável, parceira e cooperativa, para o 
enfrentamento da sua problemática social, ambientalmente sustentável e 
economicamente empreendedora. Para tanto, iniciamos com as Diretrizes 
Estratégicas para os próximos quatro anos de administração. 

 
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA VINHEDO 

 
A definição do programa básico de governo partiu de uma visão estratégica 
que é o ponto fundamental desse modelo e cujo processo se desenvolve com 
base em três componentes fundamentais: MISSÃO, VISÃO e VALORES que, 
a partir deles se definem os OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, sendo esses 
elementos relacionados com o negócio a empreender, conforme a seguir: 
 

MISSÃO 
É a tarefa que se autodetermina, sendo a razão de existir da administração 
municipal e nesse sentido a escolha foi “Tornar Vinhedo um dos melhores 
lugares para se viver, proporcionando continua melhoria da qualidade de 
vida e assegurando os direitos políticos, sociais e ambientais aos seus 
cidadãos”. 
 

 



VISÃO 
Esse componente é a essência propositiva que deve expressar os ideais de um 
governante e, principalmente nesse particular, o Partido da República (PR) - 
Vinhedo Pode Ser Diferente almeja: 
 
“Construir uma Vinhedo forte economicamente e justa socialmente, por 
meio de políticas de crescimento e desenvolvimento econômico que 
revigorem sua vocação natural e induza outros vetores potencialmente 
viáveis, transformando o Município numa terra de empreendedores, 
gerando mais empregos, distribuindo mais renda e melhorando a 
qualidade de vida das pessoas”. 
 

VALORES 
Esses constituem as regras e diretrizes de comportamento. Nesse sentido foi 
definido como valores do Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser 
Diferente: 
 
A JUSTIÇA SOCIAL: o estabelecimento desse valor relaciona-se com a 
convicção de que o governo municipal deve buscar a redução das 
desigualdades econômicas, sociais e culturais entre os habitantes de Vinhedo, 
proporcionando aos cidadãos em geral condições para a competitividade, além 
de mais oportunidades e apoio aos setores mais vulneráveis da sociedade. 
 
A RESPONSABILIDADE: com esse valor, definiu-se que todos os integrantes 
da administração municipal deverão “responder com habilidade” às demandas 
sociais, garantindo a eficácia e a eficiência das ações, visando a efetividade do 
atendimento das necessidades da população. 
 
A TRANSPARÊNCIA: através desse valor, buscou-se assumir uma clara 
determinação no sentido de disponibilizar de forma clara e objetiva aos 
cidadãos o acesso à informação, ao conhecimento, à fiscalização e ao 
acompanhamento das ações governamentais cotidianas. 
 
A HONESTIDADE: o estabelecimento da honestidade como valor determina 
aos gestores uma regra de conduta na condução da administração dos 
recursos financeiros e institucionais da municipalidade, pois essa conduta deve 
se orientar pela honradez, transparência e eficácia, e com atenção e respeito 
ao cidadão. 
 
A PARTICIPAÇÃO: esse valor foi estabelecido para que se tornasse claro que 
p Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser Diferente vai priorizar a 
efetiva participação política da população, para que ela possa sugerir ações 
desde a construção do Plano de Governo, ou seja, antes mesmo de sua 
implantação. Essa participação não se esgota com a elaboração do Plano de 
Governo. Desde o primeiro dia da próxima administração, a população vai 
participar, ativamente, fiscalizando e avaliando o desenvolvimento e as 
decisões do governo municipal. 
 
 
 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E ESTRATÉGIAS 
Com base nos valores, na missão, e no ideal que orienta o projeto futuro para o 
desenvolvimento pleno de Vinhedo, foram determinados os objetivos 
estratégicos para as várias dimensões de desenvolvimento (Social, 
Econômica, Ambiental, Institucional e de Infraestrutura Urbana). Segundo 
cada dimensão, o Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser Diferente 
apresenta os seguintes objetivos e estratégias: 
 

DIMENSÃO SOCIAL 
Na dimensão social, um dos maiores desafios propostos na Agenda do 
Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser Diferente é o de buscar um 
modelo de desenvolvimento comprometido com as questões sociais, para que 
se minimizem os efeitos do modelo excludente e concentrador de renda.  
 
A síntese dessas questões é dada por meio dos indicadores fornecidos pelos 
institutos governamentais. Com essa constatação, adotaram-se a inclusão 
social e o crescimento sustentável como eixos de sustentação das políticas 
propostas.  
 
Neles se apóiam todas as estratégias com as quais serão buscadas as 
soluções dos problemas detectados, para que se materialize a VISÃO DE 
FUTURO idealizada pelo Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser 
Diferente. Assim, com essa perspectiva foram definidos os objetivos 
estratégicos e as estratégias para que se desencadeie o desenvolvimento 
nessa dimensão. 
 
É necessária a busca da educação de qualidade em tempo integral. A adoção 
do sistema de educação em tempo integral, se possível, é uma de nossas 
prioridades em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Todas as 
escolas municipais serão gradativamente transformadas para atender as 
crianças em dois turnos. A valorização de todos os profissionais que atuam na 
educação será perseguida de forma prioritária a fim de se estabelecer 
mecanismos na implementação de instrumentos capazes de medir a eficiência 
das unidades educacionais.    
 
Outra necessidade básica nesta dimensão social é a saúde humanizada, ágil e 
resoluta. A grande mudança e melhoria nos serviços públicos de saúde 
passam obrigatoriamente pela humanização do atendimento. Desde a 
recepção nas unidades de saúde até o atendimento médico, o serviço público 
será realizado com zelo e respeito ao cidadão. A valorização de todos os 
profissionais que atuam na saúde, independente de sua categoria profissional, 
será um dos pilares dessa transformação. Além disso, o atendimento na saúde 
pública será mais rápido e eficiente, reduzindo filas e o tempo de espera para 
atendimentos, exames e consultas. 
 
Vamos trabalhar muito para a quebra do ciclo da pobreza e da miséria. Esta é 
uma tarefa que envolve esforços conjuntos e coordenados na busca constante 
do desenvolvimento econômico para garantir o desenvolvimento social na 
construção do círculo virtuoso. Quanto mais qualidade de vida, maior será o 
interesse dos investidores privados no Município. Quanto mais investimentos 



privados houver, maior será a receita. Quanto maior a receita, mais 
investimentos públicos será disponibilizado para melhorar, dia a dia, a 
qualidade de vida de todos os vinhedenses.      
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
REDUZIR A EXCLUSÃO SOCIAL E PROMOVER O 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 
SAÚDE 

 Ampliar o acesso aos serviços de saúde e melhorar, gradativamente, a 
resolutividade dos serviços de saúde; 

 Implementar tecnologias simples para melhorar a assistência sanitária e 
fortalecer a vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental; 

 Promover a redução dos agravos à saúde da população, relativos à 
atenção básica; 

 Implantar Clínicas Odontológicas Regionais para universalizar o 
atendimento odontológico; 

 Implantar ações voltadas para a saúde da “Melhor Idade”; 
 Dinamizar as ações específicas para o atendimento da mulher e da 

criança; 

 Implantar mecanismos de atendimento à educação das crianças com 
necessidades especiais; 

 Promover a valorização e capacitação dos profissionais de saúde; 

 Articular ações de saúde com ações de melhoria das condições 
ambientais; 

 Promover a saúde coletiva e fortalecer o Sistema de Saúde Pública com 
prioridade para a valorização dos profissionais da saúde e para a 
Atenção Básica; 

 Ampliar e qualificar a rede de serviços de Atenção Básica por meio do 
Programa de Saúde da Família; 

 Apoiar a Santa Casa de Vinhedo na manutenção dos leitos hospitalares 
no Município por meio de Gestão Participativa e profissional; 

 Implantar o Comitê de Mortalidade Materna infantil, organizando a 
vigilância epidemiológica da morte Materna e Infantil; 

 Implantar a Rede de Atenção às mulheres, crianças e adolescentes em 
situação de risco a saúde; 

 Ampliar e estruturar os serviços de Saúde Mental; 

 Criar o Centro Integrado de Referencia para pessoas com deficiências e 
idosos, com refeitório, alojamento e transporte; 

 Garantir o atendimento dos usuários de álcool e drogas; 

 Garantir o atendimento humanizado das mulheres e crianças vitima de 
violência; 

  Qualificar pessoas para atendimento humanizado aos idosos e 
portadores de necessidades especiais; 

 Implantar a Informatização da Saúde em todas as UBS’s e dinamizar a 
Central de Agendamentos por telefone; 

 Implementar as ações de Educação em Saúde; 

 Regulamentação da licença maternidade de seis meses no Município; 



 Melhoria dos mecanismos de atendimento e suprimento da Farmácia 
Municipal; 

 Implementar a capacitação e valorização dos Servidores da Saúde; 

 Agilizar a coleta e resultados de exames de câncer do colo de útero em 
parceria com alguma Universidade; 

 Aumentar a oferta de exames de alta complexidade pelo Município; 

 Oferecer pelo Município o tratamento para os Doentes Renais Crônicos; 

 Criar mecanismos para formação de consórcios intermunicipais da 
saúde; 

 Priorizar as ações de promoção à saúde, fortalecendo a prevenção; 

 Desenvolver ações de prevenção a dengue. 

 Dar total apoio ao Conselho Municipal de Saúde. 
 
EDUCAÇÃO 

 Elevar a cobertura do Ensino Fundamental, priorizar a educação de 
qualidade para todos, reduzindo a desigualdade e estimulando as 
pessoas a se inserirem na economia do conhecimento; 

 Melhorar as condições físicas, instrumentais e tecnológicas das escolas; 

 Implantar a Rede de Bibliotecas Municipais, para além da função 
estritamente escolar, com novos espaços, serviços e programas 
(informação, multimídia, campanha de promoção cultural); 

 Aperfeiçoar e ampliar a Gestão Democrática, com escolha dos diretores 
e coordenadores de escolas públicas pelo voto direto, a partir de um 
processo de debate com os membros da comunidade; 

 Dinamizar o transporte universitário gratuito para estudantes de baixa 
renda; 

 Aperfeiçoar o processo de valorização dos Professores e Servidores da 
Educação por meio de programas de qualificação profissional, bem 
como de habilitação em nível de graduação e pós-graduação “lato e 
estricto sensu” inclusive celebrando convênio com instituições públicas e 
privadas e, consolidar a política de gestão de pessoas para os 
servidores da Educação; 

 Discutir e implementar o programa de Escola em Tempo Integral, 
abrangendo, todas as regiões do Município; 

 Ampliar um programa de Gestão das Informações interligando a 
Secretaria de Educação com as Unidades Escolares, facilitando o 
acesso e transparência nas Ações Pedagógicas; 

 Ampliar a política de alfabetização desenvolvida junto às escolas 
municipais, garantindo condições de trabalho e demais recursos de 
acordo com programa específico; 

 Ampliar a rede Municipal de Educação Infantil, com vistas à 
universalização do atendimento da educação infantil, com padrões 
mínimos de infraestrutura adequada a cada faixa etária e adequação da 
quantidade de profissionais ao número de crianças; 

 Buscar parceria junto ao Governo do Estado e Federal para criar 
Centros de Inclusão, com vistas à eliminação do analfabetismo funcional 
e digital por meio do Programa Analfabetismo Zero; 

 Maior apoio aos projetos de educação de jovens e adultos, bem como de 
cursos preparatórios para os vestibulares (cursinhos populares); 



 Dotar todas as escolas municipais com padrões mínimos de 
infraestrutura para acesso dos alunos inclusos, portadores de 
deficiências; 

 Acompanhamento do ensino médio, com a realização de convênios que 
visam a melhoria das condições de trabalho e qualidade de ensino; 

 Criação e implantação do Programa Pais na Escola, que pretende 
incentivar a participação ativa dos pais na vida escolar dos alunos por 
meio do Programa, “Rede Municipal de Ensino – uma Escola mais 
Família”; 

 Permitir que a família utilize nos finais de semana, laboratórios de 
informática para promover a inclusão digital e demais equipamentos de 
lazer da escola para promover a integração com a comunidade; 

 Implantar uma política de educação tecnológica e profissional; 

 Atender 100% das crianças em idade escolar na rede municipal; 

 Reduzir a repetência e a evasão escolar com implantação gradativa da 
redução de estudantes por sala de aula, tendo como meta: 15 
(educação infantil) e 25 (fundamental 1 e 2). Quando houver alunos que 
necessitem de atendimento especial, 10 (infantil), 15 (fundamental 1) e 
20 (fundamental 2); 

 Dar total apoio ao Conselho Municipal de Educação. 
 
ESPORTE E LAZER 

 Ampliar o acesso e a infraestrutura de esporte e lazer municipal e apoiar 
todas as modalidades esportivas que atuam no Município; 

 Implantação do Projeto “Academia para Todos” em espaço aberto, com 
monitoramento das atividades feito por profissionais de Educação Física; 

 Implantação de Programas de Atividades Monitoradas de Lazer e 
Esporte nas praças públicas, com atividades nos três períodos e para 
todas as idades; 

 Valorizar a prática esportiva nas Escolas Municipais; 

 Montar um calendário esportivo e de lazer para as Represas, Bosque e 
Praças de Vinhedo; 

 Criar mecanismos que ampliem a iniciação esportiva dos jovens; 

 Ampliar a promoção de eventos esportivos e ações de apoio ao atleta; 

 Ampliar o número de praças com quadras poli-esportivas e quadra de 
areia em diversas regiões da cidade; 

 Construir mais pistas de skate com todos os equipamentos necessário à 
prática desse esporte; 

 Fomentar a prática de futebol de campo através das escolinhas de 
futebol; 

 Criar jogos para os portadores de necessidades especiais, por meio de 
alternativas para sua inclusão nos jogos tradicionais; 

 Promover permanentemente Ruas de Lazer nos diversos bairros da 
cidade; 

 Dar total atenção ao Conselho Municipal de Esportes. 
 
 
 
 



SEGURANÇA 

 Garantir o bem-estar e a segurança da população, ampliando os 
serviços através de parcerias, envolvendo a comunidade, a Guarda 
Municipal e as Polícias Militar e Civil;  

 Fortalecer a solidariedade, a segurança pública e implantar, 
concomitantemente, planos de segurança pública humanitária, 
combatendo a violência de forma integrada aos programas sociais; 

 Melhorar os indicadores de violência e proporcionar maior segurança ao 
cidadão por meio do estabelecimento de parcerias entre os governos: 
estadual e federal; 

 Tornar os PACs (Posto de Atendimento Comunitário) pontos de apoio e 
de convivência comunitários e de segurança pública no Município; 

 Viabilizar as ações da Guarda Municipal, bem como, os profissionais da 
área de segurança no Município; 

 Promover capacitação técnica profissional e educacional, de forma 
permanente para os membros da Guarda Municipal, com melhoria das 
condições de trabalho; 

 Apoio institucional às ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar; 

 Implantar projeto de iluminação pública tendo como objetivo a redução 
dos índices de violência; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança e apoiar o CONSEG – 
Conselho Municipal de Segurança. 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Implantação de um Programa Integrado de Acesso aos Direitos Sociais 
para as famílias em situação de risco ou de pobreza extremada; 

 Adotar políticas de combate ao racismo, ao machismo, à homofobia e a 
todas as formas de preconceito; 

 Apoio aos moradores de rua para que sejam estimulados a retornarem o 
vínculo social e familiar, sendo auxiliados com tratamento antidrogas; 

 Garantir autonomia política e econômica e condições de igualdade para 
as mulheres; 

 Implementar políticas afirmativas que ampliem a participação das 
mulheres nos espaços de poder do Município; 

 Implantação da rede municipal de cuidado e assistência às vítimas de 
violência doméstica e sexual; 

 Implantação de Projeto junto ao Conselho da Criança e do Adolescente 
e Conselho Tutelar que vise ao cuidado do menor infrator no próprio 
Município; 

 Ampliação do orçamento destinado a ações de Promoção Social; 

 Criar funcionamento efetivo do Conselho Municipal Antidrogas; 

 Amparar os excluídos, os dependentes de drogas e a população carente 
em geral; 

 Garantir a assistência às crianças, aos adolescentes, aos deficientes e 
idosos; 

 Apoiar o desenvolvimento comunitário; 

 Construir e implementar Centros de Convivência para jovens; 

 Ampliar os Centros de Referência da Assistência Social; 



 Viabilizar a implantar da “Cesta Alimentação” a ser distribuída nas 
escolas às famílias carentes do município; 

 Implantar e implementar Centro Especializado em Ações Integradas 
para atendimento a pessoas com deficiência; 

 Adquirir veículos especializados para transporte de pessoas com 
deficiência; 

 Construir e implementar a República de Jovens, na modalidade de 
acolhimento para jovens que foram abrigadas, sem condições de retorno 
a famílias de origem e/ou substituta; 

 Construir e implementar a Casa de Amparo às Mulheres vítimas de 
Violência Doméstica; 

 Criar a Central de Regulação dos Serviços Sócio-assistenciais; 

 Estruturar e implementar no município o Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social (CREAS), de acordo com as 
exigências da Legislação Federal, para atendimento na área da proteção 
especial; 

 Dar total atenção ao Conselho Municipal de Assistência Social. 
 
HABITAÇÃO 

 Implantação de um Plano Municipal de Habitação com o objetivo de 
reduzir o déficit habitacional da cidade e atualizar o Cadastro 
Habitacional; 

 Reduzir o déficit habitacional no município, com a construção em 
parceria com o Governo Estadual e Federal de novas moradias; 

 Promover ações voltadas à qualidade da moradia; 

 Implantar um programa de autoconstrução, no qual pessoas de baixa 
renda tenham orientação para realização de mutirões para construção 
de suas habitações, sempre com o apoio técnico da Prefeitura; 

 Revitalização dos Núcleos do CDHU na Capela e Vila Junqueira; 

 Incentivo e apoio às Cooperativas Habitacionais. 
 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 Ampliar as ações de Regularização Fundiária com ênfase nas áreas de 
interesse social; 

 Controlar a ocupação do solo; 

 Atingir o índice de 100% de regularização fundiária no município; 

 Buscar parceria com o Governo Estadual e Federal para promover a 
regularização fundiária em todos os bairros de Vinhedo. 

 
JUVENTUDE 

 Garantir para a juventude as condições necessárias à sua afirmação 
como cidadãos e cidadãs; 

 Atender em parceria com o governo federal jovens na idade de 19 a 29 
anos, com cursos de iniciação à qualificação profissional e conclusão do 
ensino fundamental; 

 Ampliar a parceria do Município com o CEPROVI na capacitação dos 
jovens; 

 Implantar e dar total apoio ao Conselho Municipal da Juventude. 
 



COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Fortalecer a cidadania por meio da comunicação social e do marketing 
municipal; 

 Dotar o portal do cidadão com todas as informações de interesse dele; 

 Buscar parceria privada para Implantar um Centro de Eventos em 
Vinhedo; 

 Melhorar os mecanismos de comunicação da Administração com a 
comunidade por meio de ferramentas ágeis e dinâmicas. 
 

DIMENSÃO ECONÔMICA 
Para incrementar o crescimento econômico municipal, os objetivos traçados 
foram dimensionados para afirmar a posição de Vinhedo como viável para o 
aproveitamento territorial e sua posição geográfica entre centros importantes 
do estado de São Paulo. Faz-se necessário dinamizar sua vocação natural e 
aproveitar suas potencialidades para induzir o município a outros vieses de 
desenvolvimento. 
 
Diante desses propósitos, foram identificadas medidas com as quais se 
buscará atingir os objetivos almejados. Nesse sentido, percebeu-se a 
importância de concentrar esforços na modernização e na ampliação da infra-
estrutura, na consolidação de uma rede de equipamentos e serviços de maior 
qualidade e no estabelecimento de amplas e ousadas relações externas, 
capazes de atrair novos investimentos, para que se expanda a indústria de 
transformação com foco prioritário nos insumos para a economia local e para a 
agregação de valor às cadeias produtivas. 
 
Para que se garanta um processo sustentado de desenvolvimento, a estratégia 
aposta ainda em ações de apoio, indução e promoção dos pequenos e médios 
negócios: a conformação de uma classe média empreendedora. Para a 
materialização dessas ações traçou-se medidas priorizando a construção de 
uma Incubadora de Empresas e um Condomínio Industrial Modelo. Esse 
Condomínio Industrial Modelo será um espaço para a consolidação e 
desenvolvimento de micros e pequenas empresas do setor industrial. 
 
O conceito permite que o empreendedor instale sua empresa e permaneça por 
período indeterminado, desde que cumpra as obrigações contratuais, 
recebendo apoio em diversas áreas como: infraestrutura adequada, 
pavimentação asfáltica, rede de energia elétrica, água, esgoto, telefone e 
lógica. Centro de capacitação e auditório de uso coletivo para desenvolvimento 
de cursos técnicos e gerenciais, visando qualificar o empreendedor e seus 
colaboradores. Sala de reuniões de uso coletivo com apoio administrativo. 
Serviço de vigilância com guardas, alarmes e câmeras de segurança. 
Incentivos tributários. 
 
Os objetivos principais do projeto são: contribuir para o fortalecimento das 
pequenas empresas; captar novos investimentos; adequar pequenas empresas 
que se localizam em áreas impróprias de acordo com o zoneamento da cidade; 
promover a capacitação de Recursos Humanos nas áreas técnicas e 
empresariais; aumentar a geração de ocupação e renda; promover maior 
interação entre empresas, poder público e entidades de ensino e pesquisa.      



OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 Apoiar a pequena e média empresa municipal, difundindo e apoiando a 
cultura do empreendedorismo; 

 Implantar mecanismos de incentivo às empresas que demandam maior 
volume de mão de obra; 

 Incentivar a produção industrial e as atividades comerciais; 

 Fortalecer as instituições públicas do município, criando uma estrutura 
operacional apta para promover o desenvolvimento dos setores da 
economia municipal; 

 Criar um Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

 Fortalecer mecanismos de ação integrada com a política de 
desenvolvimento econômico da região, com ênfase para o 
desenvolvimento de arranjos produtivos locais; 

 Implantar e apoiar as ações do Conselho de Desenvolvimento para a 
Geração de Emprego e Renda – CONDEGER; 

 Estimular a localização de empresas de maior tecnologia e de demanda 
por mão de obra mais qualificada, de modo a incrementar a renda do 
município sem riscos para o crescimento ordenado do território e da 
qualidade de vida da população; 

 Fazer parceria com o Governo Federal, Estadual, Instituições de Ensino 
e Organismos que trabalham com a formação e qualificação de pessoas; 

 Ampliar as ofertas de linhas de crédito a micro e pequenos 
empreendedores, através do Banco do Povo. 

 Dar apoio, por meio de políticas favoráveis, ao desenvolvimento 
econômico, cuidando da infraestrutura que ampara a produção e 
fortalece a capacidade comercial; 

 Apoio e parceria com Cooperativa de Crédito para ampliação da oferta 
do microcrédito; 

 Organização de cursos de formação sobre intermediação financeira; 

 Disponibilização de um Sistema Público de acesso à internet de banda 
larga para toda a cidade; 

 Prioridade à economia local focada em ações sociais; 

 Incentivos para a indústria de inovação verde, consistindo em produtos, 
sistemas, práticas e processos novos ou modificados que beneficiem o 
meio ambiente e contribuam para a sustentabilidade ambiental; 

 Difusão, por meio de parcerias, de programa sobre tecnologias sociais; 

 Criação de um “Poupa Tempo Municipal” voltado a disponibilizar o 
acesso à tecnologias e informações estratégicas para as pequenas 
organizações; 

 Criação, nas Unidades Vinhedense de Atendimento – Uva, de 
Telecentros Comunitários com computadores para a população;  

 Implantação da Lei do Primeiro Emprego para ampliar a contratação de 
jovens por meio da aprendizagem profissional e do estágio; 

 Regularização do Distrito Industrial, com melhorias na infraestrutura, 
segurança e sistema viário com a implantação da segunda entrada; 



 Criação de um Condomínio Empresarial Modelo para desenvolvimento 
temporário de pequenas empresas; 

 Criação de uma “Incubadora de Empresa” de base tecnológica no prédio 
da antiga Brasniv, de propriedade da Prefeitura; 

 Implantação do Parque Tecnológico de Energias Renováveis no Distrito 
Industrial, por meio de parceria com o governo do Estado na construção 
de uma Faculdade de Tecnologia - FATEC;  

 Divulgar a nível estadual e em todo território nacional as potencialidades 
de Vinhedo. 

 
AGRICULTURA 

 Desenvolver a agricultura familiar; 

 Prestar orientação técnica aos produtores rurais sobre o quê, quanto e 
onde plantar ou criar, visando aumentar a produtividade e lucratividade; 

 Criar estrutura de apoio à produção e comercialização dos pequenos 
produtores rurais; 

 Estimular o cooperativismo e as ações solidárias no processo produtivo 
de uva para produção de suco para a merenda escolar, local e regional; 

 Instituir mecanismos de apoio voltados ao barateamento do transporte 
da produção rural; 

 Favorecer os pequenos produtores rurais como fornecedores às 
demandas da Prefeitura; 

 Buscar a formalização das atividades econômicas marginalizadas; 

 Promover maior acesso aos incentivos e vantagens oficiais; 

 Modernizar o sistema viário para estimular as atividades econômicas; 

 Promover feiras para divulgar e incrementar a produção municipal; 

 Recuperar as estradas vicinais; 

 Organizar patrulhas mecanizadas para prestação de serviços em 
parceria com os produtores; 

 Assessorar os proprietários para adequação das propriedades rurais ao 
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR); 

 Instituir no município a fiscalização do uso e manuseio dos agrotóxicos, 
bem como da destinação final das embalagens de tais produtos; 

 Realizar estudos e pesquisas visando melhoramento genético e 
adaptação de culturas com o potencial da região; 

 Criar, promover e divulgar uma marca que padronize os produtos 
orgânicos de Vinhedo, de modo que eles obtenham um diferencial no 
mercado e contribuam também para fortalecer a imagem de turismo 
ecológico do município. 

 
TURISMO E CULTURA 

 Promover e preservar as expressões artísticas e culturais de Vinhedo, 
fortalecendo o turismo local; 

 Elaboração de um Mapa Turístico-Cultural de Vinhedo, atualizado, 
ampliar e difundir calendário de eventos relativos à cultura da cidade; 

 Fortalecer e ampliar as instituições voltadas ao apoio, a difusão e a 
comercialização da produção cultural local; 

 Sensibilizar a comunidade para a importância do turismo como fator de 
desenvolvimento econômico; 



 Apoio à produção da uva e do vinho, símbolos históricos da cidade, 
como resgate da tradição e como política geradora de emprego e renda; 

 Apoio à divulgação e ao aprimoramento dos serviços prestados pelos 
hotéis, pousadas, adegas, restaurantes, casas de espetáculos e parques 
da cidade; 

 Implantação de um programa de turismo social para a população de 
baixa renda, com realização de viagens temáticas com roteiros culturais 
e ecológicos; 

 Transformar a Fazenda Cachoeira em um espaço histórico e cultural; 

 Transformar a antiga Estação Ferroviária em ponto turístico em Vinhedo; 

 Promover estímulos fiscais aos segmentos de promoção do turismo 
local; 

 Fortalecer e articular os componentes da cadeia produtiva do turismo 
rural e ecológico com participação do poder público local e da 
comunidade; 

 Estabelecer investimentos municipais para infraestrutura e recepção aos 
turistas, promovendo a sinalização dos atrativos; 

 Promover o acesso igualitário da população à cultura, bem como o seu 
fomento e valorização no município; 

 Valorizar os artistas locais e a diversidade existente na cidade, com 
estímulo à produção cultural vinhedense; 

 Mudança do atual modelo da Festa da Uva, com valorização dos aristas, 
comerciantes e agricultores locais; 

 Organizar o Festival Nacional de Teatro Juvenil e ampliar o legado do 
FESTEVI com produção de evento anual e nacional, que promova 
espetáculos e oficinas de jovens atores e produtores de teatro; 

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

 Implantação do projeto “Cinema nos Bairros” com apoio da estrutura 
municipal e parcerias com instituições públicas ou privadas; 

 Ampliação de espaços culturais, atendendo à demanda por cursos e 
planejamento de Oficinas Culturais de acordo com as características de 
cada bairro; 

 Realização de uma Conferência Municipal de Cultura, onde serão 
debatidos e definidos os princípios que impulsionarão as políticas de 
Governo; 

 Apoio aos Corais, à Banda Sinfônica Municipal e à Fanfarra; 

 Criação e implantação de um calendário anual e permanente de eventos 
populares, festas, exposições e espetáculos culturais; 

 Estimular e criar condições para a continuidade da prática das artes 
plásticas, da dança e do teatro no Município.    

 
OCUPAÇÃO E RENDA 

 Fortalecer o sistema municipal de ocupação e renda; 

 Criar condições de geração de ocupação e renda, em parceria com a 
sociedade civil organizada, visando reduzir a taxa de desemprego; 

 Criação do trabalho social para o jovem (ocupação social remunerada) 
nas áreas de cuidados ambientais, alfabetização, campanhas de saúde, 
entre outras; 



 Criação da Cooperativa de Mulheres para produção de uniformes para 
uso nas escolas do Município e, gradativamente, nas indústrias 
vinhedenses; 

 Implantação do “Programa Dignidade” para aposentados com 
capacidade laboral para ampliar e cuidar do viveiro de mudas 
ornamentais e, consequentemente, na manutenção de praças, parques 
e jardins da cidade com remuneração social digna; 

 Estimular a vinda e permanência de empresas no município de Vinhedo 
com a implementação de Lei Complementar específica na área do 
Desenvolvimento Econômico. 

 
DIMENSÃO AMBIENTAL 

No tocante as questões ambientais, a agenda reconhece que o crescimento 
desordenado da cidade e o desenvolvimento das suas atividades produtivas, 
têm causado acentuados impactos no seu meio ambiente, comprometendo a 
existência de importantes elementos da sua paisagem. 
 
Assim, o reordenamento territorial que assegure uma política de 
desenvolvimento econômico sustentável, constituem marcos de uma política de 
desenvolvimento urbano que busca compatibilizar os impactos do crescimento 
com o necessário cuidado com a manutenção da qualidade do meio ambiente 
e da vida da população. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
PRESERVAR E CONSERVAR O ECOSSISTEMA DO MUNICÍPIO 

 
MEIO AMBIENTE 

 Fornecer a comunidade fontes de pesquisas referentes ao meio 
ambiente e seus ecossistemas e defender uma política de 
desenvolvimento econômico sustentável, que proteja as florestas 
existentes, a biodiversidade, recupere e proteja o solo, os recursos 
hídricos e dê uma correta destinação aos resíduos sólidos, com estímulo 
ao empreendedorismo, ao cooperativismo, às micro e pequenas 
empresas e inclua nas licitações critérios de responsabilidade 
socioambiental; 

 Implantar sistema de prevenção e controle de externalidades negativas 
do sistema produtivo: desmatamento abusivo; contaminação da rede de 
drenagem (superficial e subterrânea); contaminação do solo; poluição do 
ar, etc; 

 Suspensão de autorizações para abertura de novos loteamentos até a 
definição total de controle do crescimento urbano compatível com a 
sustentabilidade; 

 Viabilizar o Parque Fazenda Cachoeira para a instituição de um parque 
ecológico urbano e público, mantido em gestão compartilhada entre 
poder público, iniciativa privada e sociedade civil; 

 Elaborar, com a participação da sociedade, um projeto que propicie 
vivencias educacionais, culturais, históricas, de convivência, saúde e 
bem-estar, na garantia da preservação e ampliação da mata atlântica e 
cerrado da Serra dos Cocais, áreas imprescindíveis de recarga hídrica 
da cidade; 



 Apoiar a criação e ampliação de instrumentos de planejamento e 
participação popular para o desenvolvimento sustentável, como Agenda 
21 Local, planos locais de enfrentamento das mudanças climáticas; 

 Buscar a eficiência energética nos prédios da administração municipal e 
implantar, em parceria com instituições do setor, um Plano de Uso de 
Aquecimento Solar Residencial; 

 Combater os ataques ao meio ambiente com a elaboração de 
mapeamento das áreas a serem reflorestadas, demarcando e deixando 
visível para que as instituições particulares, ONGs e a própria população 
façam o replantio de mudas de árvores; 

 Criar um Departamento de Bem-Estar dos Animais, com políticas 
públicas para a área; 

 Criar Zonas Especiais de Regeneração Orgânica, e desenvolver 
mecanismos para a regeneração ambiental através de incentivos aos 
proprietários que mantiverem 70% de área do terreno permeável e 
verde; 

 Paisagismo Comestível com ocupação dos terrenos públicos com hortas 
e pomares orgânicos comunitários para consumo;   

 Promover ações que articulem a expansão cultural, a consciência 
ecológica e a preservação e difusão das tradições regionais, articulando 
com os interesses turísticos; 

 Identificar os limites das Áreas de Preservação Permanente; 

 Recuperar as matas ciliares, através do replantio e conservação das 
Áreas de Preservação Permanente; 

 Definir projeto de arborização urbana; 

 Dar suporte aos produtores rurais para correção de atividades que 
causem impacto no meio ambiente e realizar o mapeamento de aptidão 
dos solos do município, em escala adequada ao planejamento 
municipal; 

 Realizar levantamento para identificar áreas degradadas sem a devida 
recuperação ambiental, identificar a responsabilidade e fazer cumprir a 
legislação ambiental vigente; 

 Criar a biblioteca verde em espaço a ser definido; 

 Manter a jardinagem, arborização e reflorestamento em Geral; 

 Fortalecer e fomentar a Preservação Ambiental por parte da sociedade e 
reativar o Bosque Municipal; 

 Controlar de forma mais rigorosa a destinação do lixo, a coleta seletiva e 
as podas, reduzir bruscamente a produção de lixo e cumprir o Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos; 

 Implantação da coleta seletiva em todo o município, com a devida 
orientação à população sobre a forma correta de separar os resíduos e 
implantação de um sistema de destinação final adequado do lixo 
eletroeletrônico no município; 

 Fomentar a inclusão da responsabilidade socioambiental em todas as 
empresas do município e ter como meta o tratamento de 100% do 
esgoto produzido no município; 

 Minimizar a quantidade de resíduos Sólidos no Meio Ambiente; 

 Capacitar funcionários dos Serviços Municipais para manutenção de vias 
não pavimentadas; 



 Implantação de sistemas de microbaciais/barragens para controle de 
erosão e assoreamento das nascentes e córregos rurais; 

 Intensificar a fiscalização e combate ao abandono de animais nas ruas 
da nossa cidade; 

 Formulação do Plano Diretor de Arborização Urbana; 

 Implantação dos programas ambientais que constam no Plano Diretor 
com atualização e/ou elaboração dos seguintes documentos: Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana; Plano Municipal de Saneamento 
Básico; Plano Municipal de Recursos Hídricos; Plano Municipal de 
Habitação (incluindo Diagnóstico Estratégico de Habitação de Interesse 
Social); Plano Municipal de Turismo e Plano Municipal de Transportes; 

 É fundamental que as seguistes legislações sejam atualizadas: Lei 
Complementar nº 908/1979 - Código de Posturas Municipais; Lei 
Municipal nº 2463/2000 - Instalação de antenas transmissoras de 
telefonia celular; Lei Ordinária nº 33/2002 – Lei de Incentivos Fiscais; Lei 
nº 74/2007 - Código de Obras do Município; Lei Complementar nº 
75/2007 - Lei de Vila residencial; Lei Complementar nº 79/2007 - 
Parâmetros para uso e parcelamento de solo urbano; Lei Complementar 
nº 80/2007 - Condomínio urbanístico; Lei nº 12526/2007 - Normas para 
contenção de enchentes e águas pluviais; Lei Municipal nº 3378/2010 - 
Execução, conservação e reparo de calçadas;   

 Parque Linear do Capivari - Fazer cumprir o Plano Diretor e elaborar um 
Plano de Recuperação da Área de Proteção Ambiental degradada na 
região; 

 Elaborar (contratar) estudos de projetos de macrodrenagem urbana 
(caixas de retenção para conter chuvas intensas nas cabeceiras; 

 Criação de um Conselho de Controle Público da SANEBAVI para 
fiscalizar a aplicação de recursos e planejamento de políticas referentes 
à água em Vinhedo; 

 Sobretaxar o consumo excessivo e o desperdício de água; 

 Atuação ativa no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Campinas e no Consórcio das Bacias PCJ; 

 Conservação e limpeza das fontes de água do município e recuperação 
e preservação dos mananciais através da ampliação das áreas 
protegidas e da valorização dos serviços ambientais prestados por 
essas áreas; 

 Reduzir os desperdícios, com manutenção permanente e novas 
tecnologias e fazer estudo detalhado sobre loteamentos e diretrizes já 
aprovados que apontam para a ampliação da população para mais de 
100.000 habitantes (6.602 imóveis não edificados); 

 Incluir novas áreas de proteção ambiental, demarcar e reflorestar toda a 
área de entorno do Córrego Xoxó, dentro da Zona de Desenvolvimento 
Industrial (ZDI), recuperando a APP e áreas de recarga e, garantir ainda, 
a demarcação de áreas com direito de preempção;  

 Ampliar a previsão de instrumentos da política urbana previstos no 
Estatuto da Cidade e que não constam no atual Plano Diretor; 

 Considerar as restrições impostas por áreas de proteção ou legislações 
de caráter urbanístico de interesse regional (APAs, tombamentos, etc); 



 Manter as Zonas de Conservação Ambiental atualmente inscritas no 
Plano Diretor e ampliar os mecanismos que garantam sua preservação; 

 Criação de Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais – APRM’s 
(Lei estadual 9.866/97) nas seguintes bacias hidrográficas: 1 - Bacia do 
Capivari – Estudo da Faculdade de Engenharia Ambiental e do Centro 
de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas PUCCAMP) de outubro de 2010; 2 - 
Sub-bacia do Bom Jardim – Diagnóstico Ambiental Bacia Hidrográfica do 
Córrego Bom Jardim; 

 Elaborar Plano Diretor de Combate à Crise Hídrica em Sistema Público 
de Abastecimento de Água;   

 Instalar macro medidores em todos os pontos de captação (interligados 
com o sistema estadual) conforme orientação da Agência Reguladora; 

 Corrigir problemas apontados pelo Relatório de Não Conformidades da 
ARES-PCJ; 

 Promover estudo sobre alternativas de captação de água para Vinhedo, 
com a utilização de diversas represas e águas que não estão sendo 
aproveitadas; 

 Aplicar políticas como o “IPTU Verde” e outros programas que 
incentivem o reuso e a captação da água de chuva; 

 Elaborar Plano Municipal de Contingência e Emergência conforme 
indicação do Ministério Público e da Agência Reguladora; 

 Estabelecer parcerias com municípios vizinhos, para colaboração 
técnica (eficiência das estações de tratamento, preservação de bacias, 
etc); 

 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; 

 Garantir o reflorestamento e a recuperação das áreas de recarga das 
atuais represas (I, II e III) e das futuras, com as respectivas áreas de 
recarga; 

 Colocar em prática o pagamento por serviços ambientais (PSA), 
priorizando as áreas de maior produção de água como Bom Jardim e 
Moinho; 

 Realizar a atualização do mapeamento das nascentes de forma 
georreferenciada usando as bases que já existem nos programas 
Vinhedo Sustentável e Vinhedo a Caminho da Sustentabilidade; 

 Apoiar o Projeto Piloto, de iniciativa do Grupo de Atuação Especial de 
Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) do Ministério Público do Estado de 
São Paulo para recuperar da Bacia do Bom Jardim; 

 Incentivar a produção de alimentos (agricultura familiar) e a 
vitivinicultura; 

 Intervenção urgente para recuperação do Córrego Xoxó; 

 Estudar possibilidade de programa social que conceda caixas d’água 
para famílias que não possuam capacidade de reserva; 



 Fortalecer o GAPA (Grupo de Ações Preventivas Ambientais) ligado à 
Secretaria de Segurança; 

 Publicar resultados de análises da qualidade da água e efluentes no 
endereço eletrônico da SANEBAVI, na internet; 

 Reduzir as perdas de água na distribuição para níveis como atingidos 
por cidades da região, da ordem de 20% (vinte por cento); 

 Dinamizar as ações do COMDEMA – Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, do Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU) e do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 
DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

Na perspectiva de buscar a eficácia/eficiência na gestão de recursos visando a 
efetividade das ações e consequentemente o bem-estar da população, o papel 
e a missão da Administração Pública foram repensados. 
 
É compromisso do Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser Diferente 
realizar uma gestão aberta, transparente e democrática. Decisões de maior 
relevância e que envolvam investimentos, serão tomadas a partir da realização 
de audiências públicas com a comunidade interessada. A democracia será 
exercida em sua plenitude. Nossa gente terá de fato e de direito - voz e vez. 
 
Nesse exercício, se percebeu que o aparato administrativo requer um novo 
formato, e com isso várias providências: a modernização administrativa, a 
redefinição da estrutura de gestão, a qualificação dos servidores públicos com 
plano de cargos carreiras e salários, bem como, a implementação do 
planejamento estratégico. 
 
Gestão administrativa eficiente, honesta e transparente, com busca 
permanente da qualidade no atendimento ao cidadão, com a implementação do 
programa de desburocratização e adoção de sistema inovador de organização 
e métodos para revisar todos os procedimentos e trâmites administrativos, 
eliminando exigências dispensáveis e criando soluções para desburocratizar e 
dar eficiência e rapidez aos serviços públicos.  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
AUMENTAR A EFICÁCIA, A EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE 

DA GESTÃO PÚBLICA 
 
GESTÃO PÚBLICA 

 Modernizar a Gestão Pública; 

 Fortalecer e Organizar o Sistema Municipal de Planejamento; 

 Reorganizar a gestão patrimonial, material e de serviços; 

 Potencializar o uso de tecnologia de informação e implantar um sistema 
de informações gerenciais; 

 Ampliar o sistema de gerenciamento da dívida, com recuperação de 
crédito do município; 

 Implantar e estruturar o sistema de controle interno; 

 Ampliar e integrar as informações do SIM na Prefeitura Municipal, que 
inclua dados globais do Município e que seja alimentado de forma 
eficiente por todos os órgãos municipais; 



 Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas com 
valorização do Capital Humano; 

 Implantar a Reforma Administrativa que compatibilize a estrutura de 
governo às necessidades e demandas do município com a redução do 
número de secretarias municipais para no máximo sete, com 
consequente diminuição dos cargos de confiança para no máximo 
cinquenta; 

 Adoção de uma política de valorização profissional dos servidores 
públicos municipais com implementação urgente do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos servidores municipais; 

 Adotar critérios técnicos para as nomeações de cargos de confiança; 

 Valorizar servidores de carreira que possuem competência e probidade 
para as funções gratificadas (FG); 

 Criar um sistema de Escola de Governo para capacitação dos servidores 
e da garantia de melhor conjugação entre cargos comissionados e 
efetivos com incentivo da Prefeitura ao aperfeiçoamento e 
aprimoramento educacional, intelectual e cultural dos seus servidores; 

 Estudar a viabilidade da construção de um novo Paço Municipal e 
eliminar drasticamente o uso de imóveis locados; 

 Implantação de três “Unidade Vinhedense de Atendimento – UVA” para 
atendimento de serviços burocráticos de forma regionalizada; 

 Implantação do Projeto de Qualidade na Execução das Obras e Serviços 
Públicos de Vinhedo, visando proporcionar economia aos cofres 
públicos com implantação de um programa de desburocratização dos 
serviços públicos. 

 
TRANSPARÊNCIA, COMBATE À CORRUPÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR 

 Adotar práticas de gestão com transparência, ética e participação 
efetiva, que propiciem o fortalecimento da democracia; 

 Aprovação da Lei de Metas; 

 Apurar todas as denúncias de mau uso do dinheiro público; 

 Fortalecer os mecanismos de controle interno (Controladoria e 
Ouvidoria); 

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

 Ampliar a transparência das contas e das informações públicas; 

 Respeitar o trabalho de fiscalização da sociedade civil organizada; 

 Respeitar a autonomia do Judiciário, da Câmara e do Ministério Público; 

 Realização de Auditoria Pública na Administração Municipal para tornar 
transparente a real situação do município (no início e também no final do 
governo); 

 Congresso da Cidade, como instância de Planejamento Participativo e 
espaço de reflexão e de elaborações estratégicas sobre o futuro da 
Vinhedo; 

 Proposição do orçamento pelo Governo em conjunto com a Assembleia 
de Conselheiros Setoriais e aprovação por um Conselho de Delegados 
de Bairro; 

 Exposição didática e periódica dos gastos da administração municipal 
nos principais centros de circulação da cidade e meios de comunicação; 



 Política de aquisição de produtos e serviços efetuada através de 
licitações públicas transparentes com implementação da TV WEB na 
transmissão de todos processos licitatórios para aquisição de bens e 
serviços da municipalidade. 

 
DIMENSÃO INFRAESTRUTURA URBANA 

Nessa dimensão, a preocupação é a de buscar ações concretas ao 
ordenamento urbano para que se coíba a ocupação desordenada que imbricam 
em graves consequências que dificultam os serviços públicos, baixando a 
qualidade do atendimento à população e a racionalidade da administração 
pública. 
 
Portanto, um conjunto de obras que constituem os suportes do funcionamento 
da cidade e que possibilite o uso urbano do solo, isto é, o conjunto de redes 
básicas de condução e distribuição, rede viária, água potável, redes de 
esgotamento, energia elétrica, gás, telefone, entre outras, que viabilizem a 
mobilidade das pessoas, o abastecimento e a descarga, a dotação de 
combustíveis básicos, a condução das águas, a drenagem e a retirada dos 
despejos urbanos" Nessa perspectiva foram definidos o objetivo e as 
estratégias, explicitadas a seguir: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
ORDENAR A EXPANSÃO E ASSEGURAR A 

QUALIDADE DA VIDA URBANA 
 
INFRAESTRUTURA URBANA 

 Implementar o Plano Diretor Municipal conforme as diretrizes do Estatuto 
da Cidade; 

 Universalizar a rede de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos; 

 Ampliar e articular a pavimentação asfáltica; 

 Ampliar a iluminação pública e a rede de energia elétrica com 
substituição total da iluminação pública por lâmpadas de “led” para gerar 
economia; 

 Reestruturar o sistema viário urbano municipal e modernizar o sistema 
municipal de trânsito; 

 Ampliar sinalizadores horizontais e verticais na área central e bairros 
periféricos; 

 Buscar parceria com o Governo Federal para montar uma cidade virtual 
para levar internet e telefonia a custo baixo à toda população; 

 Atualizar o Sistema de Geoprocessamento e Georreferenciamento; 

 Reorganizar o sistema de coleta e tratamento de lixo e de resíduos 
sólidos; 

 Intensificar e melhorar o sistema de mutirões nos bairros, com 
premiação para o bairro que mais colaborar com a limpeza; 

 Promover a manutenção e conservação de todos os córregos e canais 
do município, para evitar danos ambientais; 

 Modernizar o sistema de fiscalização de postura para dar mais 
segurança ao cidadão; 

 Implantar o sistema de macro-drenagem considerando os demais 
sistemas de infraestrutura; 



 Promover a excelência da estruturação urbana visando à harmonia entre 
o meio ambiente, e os referenciais paisagísticos, os parques, praças e 
jardins, o patrimônio histórico, o sistema viário, o parcelamento, uso e 
ocupação do solo, e a estética das edificações. 

 
TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 Garantir transporte público coletivo mais acessível, barato e eficaz, com 
bilhete único; 

 Ampliar o número de ciclovias e ciclofaixas e introduzir a bicicleta como 
modal de Transporte Público saudável e não poluente, com bicicletas 
púbicas ou parceria com instituições privadas para disponibilização das 
mesmas; 

 Criar sistema de integração entre a rodoviária e terminais presentes nos 
principais bairros da cidade; 

 Construção de um “estacionamento de veículos” público ou em parceria 
com a iniciativa privada no centro da cidade para dar suporte ao 
comércio local e usuários do Teatro Municipal; 

 Elaboração e implantação do Plano Diretor de Transporte e da 
Mobilidade Urbana, como instrumento efetivo de construção de uma 
cidade mais eficiente, ambientalmente sustentável, socialmente 
includente e democraticamente gerida; 

 Executar as ligações viárias e melhorias já previstas no Plano Diretor; 

 Tarifa do transporte público reduzida nos finais de semana; 

 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; 

 Implantação do Projeto de Educação no Trânsito; 

 Garantia de acessibilidade às vias e edifícios pelas pessoas portadoras 
de necessidades especiais; 

 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; 

 Elaboração de projeto e implantação do Programa de Sinalização Viária; 

 Operação urbana para refazer as calçadas com acessibilidade universal; 

 Viabilizar o transporte público alternativo sem combustíveis fósseis; 

 Obras e edificações adequadas para acesso de todos; 

 Garantir o acesso e a locomoção aos que possuem deficiência; 

 Acesso irrestrito às vias, espaços públicos e às informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANEJAMENTO E VISÃO ESTRATÉGICA DO FUTURO 
Mudanças de verdade exigem a participação de todos. E é esse o papel do 
Poder Público Municipal: estimular a participação da sociedade num grande 
projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo, que represente a solução 
permanente de problemas na saúde, educação, segurança, habitação e meio 
ambiente, entre outros. 
 
A proposta do Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser Diferente é a 
de implementar um modelo de gestão com padrão internacional focado em 
resultados e orientado para o cidadão vinhedense. Com a ajuda de todos os 
servidores municipais vamos dar início a uma administração moderna com 
profunda transformação gerencial rumo à excelência. A instituição de um 
“pensamento sistêmico” vai melhorar as relações de interdependência entre as 
unidades internas e externas, garantir o aproveitamento das relações para 
minimizar os custos, qualificar o gasto público, reduzir o tempo na prestação de 
serviços, gerar conhecimento e aumentar a capacidade da prefeitura de 
agregar valor à sociedade. 
 
Essa administração moderna vai promover um ambiente favorável à 
criatividade com estímulos aos servidores em buscar de maneira espontânea a 
novas formas de enfrentar os problemas e alcançar resultados diferentes. 
Vamos estabelecer todo processo decisório e de controle alicerçado em 
informações; garantindo dessa forma, uma gestão com condições de 
racionalizar sua atuação e dar o máximo de qualidade ao seu processo 
decisório. 
 
Em outras palavras, a proposta de administração com excelência vai priorizar o 
gerenciamento das ações com visão de futuro, geração de valor, 
comprometimento com as pessoas, foco no cidadão e na sociedade, 
desenvolvimento de parcerias, responsabilidade e controle social com gestão 
participativa e agilidade na garantia de flexibilidade e respostas rápidas às 
mudanças e demandas da sociedade por serviços e políticas públicas.  
 
Como diz Albert Einstein: “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma 
coisa e esperar resultados diferente”. A única maneira de se implantar uma 
administração pública com excelência é assumir a administração pública sem o 
engessamento partidário que vai cobrar o espaço no governo para abrigar seus 
apadrinhados independente da competência para o exercício do cargo.   
 
A realização desse sonho exige planejamento sério e adequado. Mais do que 
isso, exige a participação de todos num grande mutirão de cidadania. Juntos, 
construiremos uma cidade de fato e de direito, modelo de gestão! 
 
 
 
Partido da República (PR) - Vinhedo Pode Ser Diferente 
 
 
 


