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1. Apresentação  

Vinhedo é uma cidade jovem, estrategicamente localizada entre a capital e 
inserida na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Atualmente ocupa o 13º 
lugar no ranking de IDHM no Brasil, portanto, é uma das 15 melhores cidades do 
País para se viver. 

A cidade de médio pequeno porte, como Vinhedo, tem os mesmos desafios de 
uma metrópole, pois temos a dificuldade na mobilidade, saúde, educação, etc. 
Vinhedo precisa ter uma vida autônoma em vários setores. A nossa população e 
empresários dependem de serviços de municípios vizinhos. Cidadãos e 
empresas consumindo mais na própria cidade geram mais empregos, impostos, 
além de melhorar a qualidade de vida de todos. 

Temos o compromisso com a ética na gestão pública a fim de romper com o 
favoritismo, com o clientelismo e com a corrupção. Para tanto, implantaremos 
uma gestão democrática, com vários canais de comunicação para participação 
efetiva da sociedade. Seremos uma administração pública capaz de fazer uso 
responsável e transparente de recursos públicos, baseando-se em critérios 
impessoais no atendimento a demandas e na relação com fornecedores do setor 
privado. 

A gestão democrática torna a administração pública moderna a qual buscará a 
agilidade e eficiência da máquina estatal, de forma a garantir um bom 
atendimento ao cidadão. No entanto, devemos investir na capacitação do 
funcionalismo e sua valorização e, buscar a simplificação de procedimentos e o 
investimento na garantia de acesso dos cidadãos a informações sobre os 
serviços prestados pelo governo. A tecnologia da informação deveria estar a 
serviço desses objetivos. 

Quando se fala de educação, também se fala de saúde, cultura, esporte, lazer, 
mobilidade, por isso queremos fazer uma política pública integrada visando à 
racionalização do custo. Queremos oferecer serviço pleno para atender o direito 
de todos. Isso é integrar, é colocar nas políticas públicas o interesse da maioria. 
Estamos preocupados com a cidade como um todo, por isso focamos na nossa 
política integrada. 

Vinhedo concentra 96,8% de sua população em áreas urbanas, produzimos 
grande quantidade de lixo, pusemos carros demais nas ruas, queremos nos 
debruçar sobre estas questões e contribuir para que a qualidade de vida melhore 
para o vinhedense. Precisamos construir uma cidade planejada e orientada para 
o futuro, pensar no desenvolvimento da cidade, tanto na parte econômica quanto 
social, a fim de colocar Vinhedo no protagonismo nacional e internacional por 
meio de implementações de políticas públicas inovadoras em vários segmentos 
para serem reconhecidas dentro e fora do país, a fim de atrair investimentos para 
o município. Essa é a nossa missão. 



2. Saúde  

Uma Vinhedo mais saudável 

Partindo do tripé: Saúde, Educação e Assistência pretendemos ampliar a Rede 
Social para garantir o acesso ao atendimento básico dos direitos e condições 
dignas de vida ao cidadão de forma equânime, justa e sem discriminação.  

Principais ações propostas: 

2.1. Priorizar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos 
modelos de administração, de profissionalização e de informatização; 

2.2. Ampliar e racionalizar os investimentos para garantir a universalização 
do atendimento; 

2.3. Criar ambulatório infantil (CAPs) em parceria com a Secretaria da 
Educação, para acompanhamento das crianças e adolescentes com 
doenças mentais; 

2.4. Desburocratizar a Santa Casa, implantar Gestão Participativa e 
profissional e dar apoio financeiro necessário; 

2.5. Readequação da UPA; 

2.6. Farmácia Municipal, aberta 24 horas, sete dias por semana; 

2.7. Criar rede informatizada de Saúde interligando todos os serviços de 
consultas médicas, agendamentos, prontuários eletrônicos, oferecendo 
rapidez e fluidez nos exames e entrega de medicamentos, entre outros; 

2.8. Construir mais uma unidade do Centro de Estudos e Reabilitação 
(CER) na região central de Vinhedo facilitando o acesso à população; 

2.9. Reforma do Centro de Fisioterapia da Capela; 

2.10. Monitorar e avaliar sistematicamente os indicadores do sistema de 
saúde; 

2.11.  Criar a Central Integrada de Serviços de Emergência (192); 

2.11.1. Construir no mesmo local os serviços integrados da Guarda 
Municipal (153); Corpo de Bombeiros (193); Resgate Municipal 
(192); Defesa Civil (199); do trânsito, para atender aos serviços de 
urgência e emergências disponibilizados pelo município; 

2.11.2. Criar a Central de Ambulâncias; 

2.11.3. Renovar a frota de ambulâncias; 

2.11.4. Disponibilizar mais um carro de Resgate; 

2.11.5. Contratação de novos resgatistas e de um médico regulador; 

2.12. Implantar o PSF (Programa de Saúde da Família) em todas as UBS 
(Unidades Básicas de Saúde) do município com prevenção, 
promoção e reabilitação; 



2.13. Reestruturar e ampliar os programas do PAMDA, Mamãe & Bebê, 
entre outros; 

2.14. Criar novos programas como Saúde do Adolescente; Saúde do 
Homem; Programa de Diabetes e Hipertensão; Saúde Bucal, entre 
outros;  

2.15. Ampliar o Pronto Atendimento da região da Capela; 

2.16. Ampliar o Programa Quero Vida; 

2.17. Criar políticas públicas integradas e com instituições para lidar com o 
uso abusivo de drogas; 

2.18. Contratação de médicos especialistas para diferentes seguimentos; 

2.19. Aquisição de equipamentos para exames médicos; 

2.20. Implantar medicina preventiva na rede municipal de ensino em 
parceria com outras secretarias; 

2.21. Promover convênios com Universidades para contratação de médicos 
residentes, dentistas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Educação  

Educação de referência e em tempo integral 

Educação para todos, com inclusões. 

Principais ações propostas: 

3.1. Implantar a gestão democrática para garantir uma educação integral 
e com qualidade e promover a participação da família nas escolas; 

3.2. Zelar pela qualidade de ensino para todos; 

3.3. Criar espaços de diálogo entre os jovens e os organismos de 
segurança pública para a efetivação de um sistema de segurança pautado 
na prevenção da violência e na defesa dos Direitos Humanos; 

3.4. Criar a rede de enfrentamento à violência contra a juventude por meio 
da conexão de ações no âmbito da sociedade civil e do poder público em 
todos os níveis;  

3.5. Erradicar o analfabetismo entre jovens e aumentar a escolaridade da 
população; 

3.6. Criar salas de aula para surdos; 

3.7. Construção de novas unidades de ensino com salas menores para 
melhor acolhimento aos alunos; 

3.8. Reestruturar e ampliar as unidades de ensino para criar novas vagas 
para creches para atendimento de crianças da lista de espera; 

3.9. Criar curso pré-vestibular gratuito; 

3.10. Ampliar a parceria com entidades especializadas; 

3.11. Criar acessibilidade nas escolas; 

3.12. Adequação arquitetônica de espaço físico reservado à instalação e 
funcionamento de Salas de Recursos Multifuncionais; 

3.13. Reforçar corpo de psicólogos para atender a demanda de alunos; 

3.14. Criar setor de psicopedagogia para atender no contra turno, alunos 
que apresentam transtornos de aprendizagem; 

3.15. Criar a função de cuidador para atender alunos com suas 
especificidades; 

3.16. Criar a função de auxiliar de classe para educação especial; 

3.17. Garantir a presença do professor substituto/volante nas escolas; 

3.18. Incentivar a criação dos grupos de estudos avançados para alunos 
que se destacam nas diversas áreas do conhecimento; 

3.19. Ampliar a educação em tempo integral; 

3.20. Disponibilizar transporte para atividades externas; 

3.21. Manter e melhorar o programa de distribuição gratuita anual de 
uniformes para todos os alunos da rede municipal de ensino; 



3.22. Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar, 
com inclusão de dietas para cada necessidade; 

3.23. Implantar escolas profissionalizantes de acordo com a necessidade 
das indústrias instaladas na cidade e região para empregar nossos jovens; 

3.24. Utilizar as represas para esporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Assistência Social  

Compromisso com o direito de todos 

A família é o primeiro núcleo social mais importante, por isso ela deve ser 
valorizada. 

Principais ações propostas: 

4.1. Garantir políticas públicas para a família que se encontra em situação 
de risco social; 

4.2. Ampliar o atendimento das duplas de Psicossocial a fim de intervir 
efetivamente e monitorar periodicamente os laços familiares antes de 
serem rompidos; 

4.3. Reestruturar os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 

4.4. Ampliar o CRAS em outros bairros a fim de prevenir o risco social do 
indivíduo e da família; 

4.5. Informatizar a Secretaria em conjunto com o trabalho em rede visando 
auxiliar a qualidade dos serviços oferecidos e o impacto social; 

4.6. Fortalecer o trabalho em rede a fim de garantir os serviços de 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade;  

4.7. Revisar os convênios com as instituições, assegurando o visando 
atendimento às famílias; 

4.8. Ampliar espaços de convivência social com ações sócio educativas 
para crianças e adolescentes de 06 a 24 anos; 

4.9. Fortalecer os Conselhos Municipais em suas deliberações a fim de 
agilizar a liberação e melhorar a distribuição de verbas dos Fundos 
Municipais; 

4.10. Apoiar a Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais para melhor 
funcionamento; 

4.11. Criar prontuário eletrônico do usuário de forma que todas as 
secretarias e instituições tenham acesso aos relatórios; 

4.12. Criar uma equipe para monitorar e avaliar sistematicamente os 
indicadores da situação atual; 

4.13. Investir em capacitação das Entidades Assistenciais as quais serão 
conveniadas com a Administração Pública;  

4.14. Avaliar os serviços oferecidos pelas Entidades Assistenciais nivelando 
os valores per capta; 

4.15. Formar parcerias entre indústria e comércio para a realização de 
cursos de capacitação. 

 

 



5. Desenvolvimento Econômico  

Fomentar o empreendedorismo do Vinhedense. 

É necessário olhar para o futuro com garantias no presente. 

Principais ações propostas: 

5.1. Implantar programas de qualificação profissional que dialoguem 
diretamente com as necessidades locais e abram novos campos de 
trabalho para a juventude; 

5.2. Promover a capacitação e o treinamento da mão de obra local, 
articulando com as demais esferas de governo, um sistema municipal de 
emprego e renda; 

5.3. Fortalecer o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC); 

5.4. Desenvolver políticas públicas para capacitação de empreendedores 
e empregabilidade da juventude; 

5.5. Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular 
recém-formados a abrir o próprio negócio, além de encaminhar trainees 
para programas em empresas locais e regionais; 

5.6. Institucionalizar políticas que promovam a inserção dos/as jovens em 
condições dignas de trabalho; 

5.7. Aumentar as políticas de crédito para a juventude incentivando e 
viabilizando o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia 
solidária; 

5.8. Criar espaço para consolidação e aperfeiçoamento de 
empreendedores individuais; 

5.9. Incentivar a formação de cooperativas;  

5.10. Estimular o empreendedorismo e buscar a capacitação gerencial de 
pequenos negócios com fortalecimento do microcrédito; 

5.11. Realizar mostras e feiras de negócios; 

5.12. Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados; 

5.13. Criar o fundo municipal de ciência e tecnologia da informação; 

5.14. Criar o Órgão de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, 
analisar e organizar informações e estatísticas sobre as atividades 
econômicas do Município. 

 

 

 



6. Esporte e Lazer  

Vinhedo como celeiro do esporte radical. 

Vinhedo também é conhecida pela prática de esportes radicais como o 
Mountainboard, Downhill e Skate. 

Vamos fortalecer esta paixão esportiva ampliando a estrutura para a prática 
dessas modalidades e incluir novas categorias. Teremos uma das melhores 
estruturas para a prática de esportes radicais do interior do país, formando 
atletas, descobrindo talentos e proporcionando lazer e diversão aos Vinhedenses. 

Principais ações propostas: 

6.1. Readequação do tamanho das dez quadras descobertas, reposição 
de grama sintética e novas redes de cobertura; 

6.2. Construção de ginásio com quadra de tamanho oficial para realização 
de jogos;  

6.3. Revitalização das represas e entorno; 

6.4. Reforma e manutenção de todos os playgrounds e academias ao ar 
livre; 

6.5. Investir em escolas de base com o objetivo de revelar novos talentos 
em várias modalidades; 

6.6. Viabilizar recursos para a construção de uma moderna pista de skate 
e bowl; 

6.7. Promover eventos esportivos e as principais categorias do esporte 
radical; 

6.8. Desenvolver atividades de lazer em todo o município, em espaços 
públicos nos finais de semana e feriados, oportunizando lazer e 
entretenimento à comunidade em geral; 

6.9. Implantar um programa de ginástica para todos, com aulas de 
alongamento, ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral; 

6.10. Disponibilizar profissional às academias ao ar livre; 

6.11. Prestigiar e apoiar atletas locais para representar Vinhedo nos Jogos 
de Integração e competição; 

6.12. Realizar as "Olimpíadas e Paralimpíadas Municipais", com disputa de 
várias modalidades esportivas, visando à integração social e promoção da 
saúde; 

6.13. Ampliar as vagas e horários de utilização das piscinas térmicas. 

 

 

 



7. Meio Ambiente  

Vinhedo sustentável, com qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma área verde de no 
mínimo 12m² por habitante, Vinhedo oferece mais. 

Para ser uma cidade sustentável, Vinhedo precisa ser ambientalmente correta, 
vamos caminhar para isso na gestão dos recursos hídricos, na arborização 
urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no saneamento ambiental e na 
construção de espaços ambientais de lazer. 

Vamos avançar e inovar, por meio da reciclagem dos materiais e da energia, uso 
de tecnologias limpas, educação ambiental, bem como regras de proteção 
ambiental e fiscalização. 

Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de vida e a 
economia não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade 
de vida e o respeito ao meio ambiente estão entre as prioridades. 

Principais ações propostas: 

7.1. Ampliar, aperfeiçoar o projeto Coleta Seletiva; 
7.2. Fortalecer o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 
7.3. Criar o sistema de destinação final de resíduos sólidos; 
7.4. Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição; 
7.5. Ampliar as ações de arborização urbana, por meio dos projetos de 

distribuição de sementes e plantio de árvores, com participação da 
população;  

7.6. Recuperar as matas ciliares; 
7.7. Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município; 
7.8. Implantar Parques Ambientais nas regiões verdes do Município, 

promovendo a cultura da preservação, conservação e contemplação dos 
recursos naturais, aliado à prática de esportes e atividades culturais; 

7.9. Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da construção civil; 
7.10. Aumentar as áreas verdes, com a participação ativa do poder público 

e da sociedade;  
7.11. Mapeamento das áreas para reflorestamento; 
7.12. Desenvolver áreas de regeneração ambiental com incentivos; 
7.13. Viabilizar recursos para tratar 100% do esgoto gerado; 
7.14. Levantar estudos para sanar os alagamentos do bairro Barra Funda; 
7.15. Recuperação e preservação das Áreas de Proteção Permanente de 

todo o município; 
7.16. Fiscalização de esgotos clandestinos; 
7.17. Implantação de rede de esgoto nas residências da Rua Guilhermina 

Guinle;  



7.18. Conservar e proteger as nascentes com monitoramento dos rios e 
bacias do Município; 

7.19. Estimular o reuso de água nas repartições públicas, empresas e 
população em geral, por meio de captação da água da chuva e outros; 

7.20. Ampliar a reserva de água tratada; 
7.21. Ampliar o Programa de Redução de Perdas de Água; 
7.22. Declarar área de utilidade pública para assegurar a construção de 

represas; 
7.23. Implantar os marcos territoriais; 
7.24. Solicitar outorga para captação de água no Rio Atibaia; 
7.25. Captação da água do Córrego do Barreiro com o Córrego do Buracão; 
7.26. Construir a Represa Santa Cândida; 
7.27. Construir a Represa Córrego do Moinho/Fazenda Pau a Pique; 
7.28. Construção de um novo reservatório na parte alta da cidade dentro do 

condomínio Arborethum com capacidade de 2 milhões de litros para 
abastecer toda a região até a divisa com Itupeva com estudo 
planialtimétrico; 

7.29. Construção de um novo reservatório próximo ao Cristo Redentor para 
abastecer os bairros Caixa D’Água, Cachoeira, Santo Antônio e Monte 
Alegre e Canjaranas; 

7.30. Necessidade de realizar um levantamento planialtimétrico para 
estudar os lugares mais apropriados para construção dos reservatórios 
para quebra de pressão; 

7.31. Garantir água bruta de boa qualidade no ponto de captação de 
Vinhedo que é responsável por 60% do abastecimento da cidade 
atualmente;  

7.32. Melhorias na Represa I - Dragagem, retirada de argila e de areia 
dobrando a capacidade de armazenamento de água bruta;  
7.34.1. Construção de uma nova barragem de contenção de areia;  
7.34.2. Correção do vertedouro para evitar novos transbordamentos 

como o ocorrido em janeiro/2016;  
7.33. Melhorias na Represa II - Dragagem do reservatório principal; 

7.35.1. Manutenção dos lagos de contenção de areia;  
7.35.2. Aplicação de grama ou blocos intertravados nas vias de 

circulação para evitar erosão do solo; 
7.35.3. Alargamento do vertedouro para diminuir risco de rompimentos 

com fortes chuvas;  
7.35.4. Retirar árvores que cresceram sobre o talude a fim de evitar 

danos na barragem;  

 

 

 



7.36. Melhorias na Represa III - Levantar o talude da barragem triplicando a 
capacidade de armazenamento; 

7.36.1 Alargamento do vertedouro para diminuir risco de rompimento 
de barragens com fortes chuvas; 

7.37 Lago do Distrito Industrial - Desassoreamento e limpeza 
7..37.1 Implantar caixa de contenção de areia; 

7.37.2 Viabilizar implantação de ETA e ETE modular no distrito; 

7.38. Melhorias no lago do São Joaquim e lagoa da Cerâmica – Utilizar para 
reservatório de contingência nos períodos de seca; 

7.39 Colocar em operação o mais rápido possível a ETA São Joaquim; 
7.40 Restauração da antiga estação de tratamento de água do Bon Beef – 

ETA Bon Beef, pois assim que Louveira tratar seu esgoto Vinhedo 
poderá utilizar água do Rio Capivari, sendo que na seca se torna 
intratável; 

7.41 Implantar sistema mecânico e digital de rastreamento de água a fim de 
diminuir a perca por ano de pelo menos 1 a 2% por ano; 

7.42 Garantir a segurança dos reservatórios com seu fechamento lateral total 
e lacrar as tampas de inspeção com cadeados; 

7.43 Ampliar o reservatório do Observatório; 

7.44 Ampliar a ETE Pinheirinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Cuidados com os animais 

8.1 Reforma do Centro de Controle de Zoonoses; 

8.2 Criação do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal – DPBEA; 

8.3 Criação de uma cartilha sobre maus tratos e abandono de animais; 

8.4 Esterilização em massa de cães e gatos, gratuito e em forma de mutirão;  

8.5 Prioridade no Programa de Castração Gratuita em parceria com ONGs 
da cidade;  

8.6 Estimular Feira de Adoções; 

8.7 Manter convênio com a ONG Mata Ciliar, em Jundiaí para tratar animais 
silvestres da fauna de Vinhedo; 

8.8 Educação com posse responsável - Realizada nas escolas, em parceria 
entre GCM, Saúde e ONGs;  

8.9 Viabilizar local para destinação de animais de grande porte apreendidos 
(equinos, caprinos, bovinos, suínos, etc;) e atendimento Médico 
Veterinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Transportes e Trânsito  

Principais ações propostas: 

9.1 Realizar estudos e implementar soluções diversas de engenharia de 
tráfego e operação do trânsito, a fim de promover prioritariamente a 
segurança e a fluidez; 

9.2 Implantar semáforos e faixas para pedestres com a aprovação da 
maioria da população beneficiada; 

9.3 Implantar rede integrada do transporte coletivo urbano (bilhete único); 

9.4 Realizar palestras, atividades lúdicas nas escolas, assim como 
campanhas visando a mudança comportamental e conscientização a fim 
de reduzir de acidentes, mortos e feridos em vias públicas; 

9.5 Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e 
instalação de bicicletários próximos aos transportes públicos e represas, 
em locais viáveis após estudo técnico; 

9.6 Revisar intuito de lombadas eletrônicas e radares a fim de instruir e 
educar, e não para penalizar por meio de multas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Infraestrutura  

Principais ações propostas: 

10.1 Ampliar ciclovias interligando os bairros ao centro e as Represas; 

10.2 Construir calçadas padronizadas e ecológicas; 

10.3 Revitalizar o Centro; 

10.4 Reforma do Centro de Convivência; 

10.5 Construir praças de estacionamento; 

10.6 Recapear todas as ruas da cidade cujo asfalto encontra-se danificado; 

10.7 Ampliar e melhorar pontos de acesso e a velocidade de conexão do 
Vinhedo Digital; 

10.8 Usar tecnologia de LED para eliminar pontos escuros nas vias públicas e 
nas repartições governamentais, visando redução no consumo de 
energia; 

10.9 Implantar ações que visem redução do consumo de energia elétrica e de 
água potável; 

10.10 Implantação de aquecimento de água por meio solar, em locais de banho 
dos funcionários públicos; 

10.11 Tratamento de Esgoto: Construção de nova ETE na divisa com Itupeva 
(na cerâmica), próximo à ETA Santa Cândida; 

10.12 Complementar o tratamento de esgoto da região do Distrito Industrial, 
Parque Aquático e o futuro crescimento demográfico que ocorrerá na 
região da fazenda Pau a Pique 

10.13 Entregar água limpa para as cidades de Valinhos, Itupeva e Campinas 

10.14 Fiscalizar todo o esgotamento da parte abaixo da ETE (bairro Santo 
Antônio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Agricultura  

Vinhedo saudável 

O Poder Público Municipal deseja promover e fomentar a agricultura familiar por 
meio da secretaria competente, a qual desenvolverá importantes programas e 
projetos de apoio ao pequeno produtor. 

Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão à difusão do conhecimento 
técnico referente à eficiência tecnológica, econômica e administrativa das cadeias 
produtivas e a qualidade de produção, bem como o incentivo ao produtor rural 
para diversificar atividades em culturas alternativas. 

Principais ações propostas: 

11.1 Aquisição de produtos da agricultura familiar local e regional na Merenda 
Escolar;  

11.2 Implantar o Centro de Distribuição Social e Comercialização, destinado a 
receber de forma centralizada produtos para a compra direta e para a 
merenda escolar; 

11.3 Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em 
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente; 

11.4 Estímulo à agricultura em pequenas faixas de terra; 

11.5 Estimular a horta comunitária; 

11.6 Fomentar e fortalecer os vitivinicultores do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Gestão Financeira e Administrativa  

Vinhedo transparente, participativa e de combate à corrupção. 

Para os próximos quatro anos, além de manter a austeridade fiscal, iremos 
ampliar os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e 
procedimentos administrativos e financeiros, com foco na modernização da 
gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização. 

A transparência na arrecadação e nos gastos públicos está garantida pela Lei nº 
131/2009, de autoria do senador João Capiberibe (PSB/AP). A Lei representa um 
avanço no combate a corrupção e é considerada uma ferramenta de 
aperfeiçoamento da democracia. É imprescindível criar portais de transparência 
para que a sociedade tenha acesso aos gastos públicos, além de:  

1. Incentivar a educação política; 
2. Subsidiar o combate à corrupção e  
3. Facilitar a avaliação dos governantes por parte da sociedade. 

Principais ações propostas: 

12.1 Disponibilizar canais de comunicação entre Administração e a 
sociedade, para agilidade nas respostas; 

12.2 Fortalecer os mecanismos de controle interno, transparência das contas 
e informações públicas por meio da Controladoria e Ouvidoria, para 
agilidade no atendimento; 

12.3 Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); 
12.4 Modernizar o Arquivo Público Municipal; 
12.5 Fomentar uma aliança entre o poder público e a sociedade calcada na 

transparência, participação e assunção de responsabilidades;  
12.6 Promover o orçamento participativo; 
12.7 Licitações públicas transparentes; 
12.8 Descentralizar o atendimento ao público com postos específicos nos 

bairros; 
12.9  Fortalecer a Lei de Acesso à Informação no Município;  
12.10 Comprometer a Administração Municipal com a ética, a seriedade e a 

competência;  
12.11 Criar um sistema de monitoramento e avaliação das políticas públicas do 

município de Vinhedo com participação popular e debates. 

 

 

 

 



13. Cultura e Turismo 

Uma Vinhedo criativa e inovadora. 

Vinhedo é um centro cultural que, por meio das mostras, dos festivais de música 
e teatro, incentiva e estimula a cultura de nossa gente. 

A cada ano, mais pessoas são envolvidas em festivais que marcam a trajetória 
cultural da cidade. 

A principal meta é atrair para o Teatro Municipal, espetáculos populares e 
incentivar e valorizar os talentos locais. 

Principais ações propostas: 

13.1 Resgatar a identidade turística de Vinhedo; 

13.2 Transformar o Espaço Cultural em centro especializado na área das artes; 

13.3 Construir a biblioteca municipal; 

13.4 Reformatar a Festa da Uva a fim de resgatar sua origem; 

13.5 Criar telecentros para inclusão digital; 

13.6 Ampliar projetos de incentivo à leitura; 

13.7 Dar cumprimento a Lei nº 2928/2003 que criou o Conselho Municipal de 
Cultura; 

13.8 Reformar e transformar a Estação Ferroviária em polo cultural; 

13.9 Recuperar, ampliar e integrar os diversos equipamentos de cultura do 
município; 

13.10 Ampliar os mecanismos de fomento à produção e difusão cultural, em 
parceria com os governos estadual e federal; 

13.11 Incentivar artistas locais; 

13.12 Incentivar as parcerias público-privadas na área de cultura e inovação; 

13.13 Reestruturar e revitalizar o Complexo do Cristo, Represas e viabilizar a 
instalação de um teleférico para atender ambos; 

13.14 Reformar e transformar o Memorial do Imigrante em polo cultural com 
receptivo turístico, exposições, saraus e exibição de gratuita de filmes, 
documentários, etc;  

13.15 Fortalecer a parceria com outros municípios do turismo rural do Circuito das 
Frutas; 

13.16 Criar praças de estacionamento; 

13.17 Valorizar e resgatar a cultura do vinho; 

13.18 Resgatar o espírito natalino. 

 



14. Habitação  

Moradia digna aos Vinhedenses 

Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o sonho 
de muitos cidadãos vinhedenses.  

Intensificar a construção de novas unidades habitacionais, em parceria com os 
governos estadual e federal, proporcionando moradia digna para as famílias de 
Vinhedo. 

Principais ações propostas: 

14.1 Captar recursos federais para a construção de conjuntos habitacionais 
de interesse social; 

14.2 Incentivar e promover mutirões populares; 

14.3 Dar cumprimento ao que preceitua o Plano Municipal de Habitação; 

14.4 Ampliar a oferta de moradia às famílias de baixa renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Segurança  

Gestão compartilhada e responsável 

Por meio do GIM (Gestão Integrada Municipal), apoiaremos as forças de 
segurança que atuam na cidade, buscando ampliar o efetivo de policiais e 
viaturas e compartilhando a Central de Videomonitoramento. 

Reforçaremos a estrutura da Guarda, a fim de garantir o adequado cumprimento 
de seu dever constitucional, que é proteger os bens, serviços e instalações 
pertencentes ao Município. 

Principais ações propostas: 

15.1 Instituir um programa compartilhado entre governo e sociedade para 
manutenção do espaço e da ordem pública; 

15.2 Realizar audiências públicas e amplo debate com a sociedade para 
avaliar a segurança do município; 

15.3 Trabalho integrado entre Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e 
Ministério Público;  

15.4 Fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) com 
participação da Secretaria de Segurança; 

15.5 Manter o convênio de cedência de servidores aos órgãos de segurança; 

15.6 Aumentar o efetivo da GCM; 

15.7 Reestruturar o sistema de videomonitoramento (câmeras); 

15.8 Intensificar o programa de estruturação da Guarda e promover 
capacitação permanente para os guardas;  

15.9 Trabalhar integrado e cooperativamente com o Governo do Estado na 
prevenção e no estabelecimento de uma cultura da segurança cidadã;  

15.10 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança; 

15.11 Implantar um canal de comunicação mais ativo e atuante; 

15.12 Manter o PAE – Patrulheiro Amigo da Escola 

15.13 Reforçar o serviço preventivo nas ruas 

15.14 Fortalecer as políticas públicas de prevenção focadas no indivíduo, na 
família, na escola e na comunidade. 

 

 

 

 

 



16. Recursos Humanos  

A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 

16.1 Garantir a revisão do Plano de Cargos e Carreira do funcionalismo 
municipal; 

16.2 Implantar às 30hs para técnicos e auxiliares de enfermagem; 

16.3 Oferecer capacitação e aperfeiçoamento aos servidores por meio da 
"Escola do Servidor"; 

16.4 Gestão democrática nos vários setores, onde o servidor terá voz; 

16.5 Aumentar o número de profissionais especializados por meio de 
concurso público, nas áreas de educação, saúde e assistência social; 

16.6 Cuidar da saúde mental/emocional do professor; 

16.7 Implantar o programa de formação continuada para todos os 
profissionais da educação, em parceria (convênio) com instituições de 
ensino superior; 

16.8 Disponibilizar Internet para o corpo docente das escolas municipais; 

16.9 Programa de valorização dos profissionais de saúde com encontros 
mensais para acolhimento; 

16.10  Capacitar profissionais no atendimento a PCDs; 

16.11  Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do 
servidor; 

16.12  Ampliar a capacitação e atuação preventiva da Defesa Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Plataforma de Políticas Públicas para as Mulheres 

Valorizar as principais demandas das mulheres, com atenção especial à saúde, a 
inserção no mercado de trabalho e o enfrentamento da violência doméstica. 

 

17.1 Integração do município à Rede Nacional de Bancos de Leite Humano;  

17.2 Promoção de ações e ampliação de acesso a informações sobre 
prevenção, tratamento e controle das doenças; 

17.3 Promover a qualificação profissional das mulheres de acordo com as 
políticas de desenvolvimento; 

17.4 Priorizar nos programas de emprego e renda as mulheres chefes de 
família; 

17.5 Apoio das forças municipais à implantação de delegacias especializadas 
de atendimento às mulheres, em regime de 24 horas, e/ou postos nas 
delegacias existentes para atendimento adequado as mulheres;  

17.6  Divulgação permanente, por meio de mecanismos institucionais, da Lei 
Maria da Penha;  

17.7  Sensibilização da sociedade e implementação de estratégias para a 
ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder e 
decisão;  

17.8 Estímulo à participação das mulheres no controle social das políticas 
públicas, especialmente por meio do fortalecimento dos Conselhos dos 
Direitos da Mulher estaduais, distrital e municipais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Realização de Auditoria Pública na Administração Municipal  

De acordo com o princípio da eficiência da Administração Pública acerca do 
controle dos custos públicos, faz-se necessária uma auditoria preventiva 
nas negociações e renegociações vigentes. 

Principais ações propostas: 

18.1 Reavaliação das requisições de compras, licitações em curso; 

18.2 Revisão das necessidades e quantidades requisitadas; 

18.3 Levantamento e revisão de todos os contratos em vigor; 

18.4 Reavaliação de contratações e licitações públicas; 

18.5 Contratar Auditoria para ajudar e auditar a administração durante o 
mandato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Distrito Industrial 

Impulso para a economia, atrativo para o empresariado e geração de emprego 
para a população Vinhedense. 

Diretrizes para desenvolvimento sustentável do Distrito Industrial tanto 
preservação como mobilidade urbana. 

Principais ações propostas: 

19.1 Implantar redes de água e esgoto; 

19.2 Implantar estacionamento para carretas pesadas, caminhões e veículos 
leves;  

19.3 Criar área para restaurantes e banheiros; 

19.4 Construção de escola técnica industrial para atender a necessidade de mão 
de obra no distrito; 

19.5 Reservar área no setor mais alto para construção de reservatório de água 
para atender o distrito; 

19.6 Implantar corpo de bombeiro, segurança, subestação de energia; 

19.7 Realocar sede ACIVI (Associação Comercial de Vinhedo) para que fique 
próximo da AEVI (Associação dos Empresários de Vinhedo); 

19.8 Adequar diretrizes para loteamento industrial, principalmente para as 
pequenas empresas, pois atualmente 80% destas pagam aluguel, por meio 
de áreas institucionais que por lei devem ser doadas para prefeitura, assim 
como área de lazer e áreas verdes, respeitando a Lei 6766.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Mobilidade Urbana 

Melhoria do fluxo viário do presente e futuro. 

20.1. Traçar todas diretrizes para mobilidade urbana de todos os fundos de 
vales; 

20.2. Dar continuidade às vias interrompidas, como o caso da Avenida 
Independência sentido Valinhos e Louveira e, também, o caso da Estrada 
da Boiada; 

20.3. Ligar estrada Edenor Tasca, passando pela Represa I, asilo, até 
estrada de Louveira; 

20.4. Projetar uma Avenida na linha de alta tensão iniciando na Toscana, 
passando pelo condomínio São Francisco, Estrada da Boiada, divisa com 
condomínio São Joaquim; 

20.5. Alargar Estrada da Boiada do Parque Municipal até a divisa com 
Louveira, com duas pistas de rolamento; 

20.6. Dar continuidade a Estrada da Boiada na altura da portaria do 
condomínio Vista Alegre com Avenida Sterzeck, construindo uma rotatória; 

20.7. Implantar rotatória no cruzamento da Estrada da Boiada com Afonso 
Garbuio, próximo à divisa com Valinhos; 

20.8. Continuar a marginal do córrego Pinheirinho do Jardim Miriam até 
Valinhos passando pelo Jardim São Thomé; 

20.9. Alargar a estrada Vinhedo – Itatiba de ambos os lados, com 
acostamento e calçada de dois metros de largura; 

20.10. Alargar estrada para Chácaras do Lago e Santa Fé, com duas pistas 
de rolamento e duas faixas de acostamento e dois metros de calçada; 

20.11. Ligar estrada do Canjaranas da João Porto Neto, passando pela 
Fazenda Cachoeira, Santo Antônio, Fazenda Monte Alegre, ligando 
Vinhedo – Louveira, até Itatiba; 

20.12. Alargar estrada do Observatório até a ponte da antiga fábrica de 
velas, na divisa com Valinhos; 

20.13. Manter, na ferrovia, os 15 metros não edificante de cada lado; 

20.14. Traçar diretrizes paralelo à Via Anhanguera para a construção de vias 
marginais na área não edificante de 15 metros; 

20.15. Traçar diretrizes na Melhado Campos, na estrada Vinhedo – 
Viracopos para construção de vias marginais dos dois lados; 

20.16. Traçar vias marginais na divisa de Vinhedo – Itupeva, pelo córrego do 
Moinho, na estrada Vinhedo – Viracopos até o Hopi Hari, paralelo à rodovia 
dos Bandeirantes; 

20.17. Realizar ligação do Vale Verde saindo para represa Santa Cândida; 

20.18. Ligar Distrito Industrial até o Hopi Hari; 

20.19. Ligar Hopi Hari até Santo Antonio; 



20.20. Traçar diretrizes na divisa com Vinhedo -Valinhos margeando o 
córrego dos Ortiz, passando pela Andradas até o córrego Pinheirinho; 

20.21. Dar continuidade à Rua das Palmeiras sentido Pinheirinho até o 
condomínio São Francisco, margeando o córrego Pinheirinho. 

 

Capela  

20.22. Traçar diretrizes que partem da Estrada da Boiada que vai da Avenida 
do Fundo do Vale da Casa Verde até a Capela, passando pelo lado direito 
do Vista Alegre e todas as chácaras e sítios; 

20.23. Traçar diretrizes via marginal na Avenida das Indústrias, em frente a 
AGV, que desce do Capivari até Itupeva; 

20.24. Traçar diretrizes via marginal que vai da Gessy e desce o Capivari até 
a Cerâmica Santa Cândida, vizinha ETA II, preservando todas as 
nascentes e reservas florestais existentes no local; 

20.25. Alargar e ampliar ponte da Capela até Rodovia Miguel Melhado 
Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. Fazenda Cachoeira, Santo Antônio e Monte Alegre 

Essas três fazendas estão dentro de uma única bacia hidrográfica, do córrego 
Cachoeira, e precisam ser tratadas com a mesma importância. 

21.1 Tratar e respeitar as nascentes e reserva florestal; 

21.2 Respeitar a mobilidade urbana em torno das fazendas, de acordo com a 
legislação, federal, estadual e municipal; 

21.3 Implantar a Represa IV na Cachoeira e a V no Santo Antônio e Monte 
Alegre; 

21.4 Preservar ao máximo as florestas conforme a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


