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PLANO DE GOVERNO ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 

Coligação ‘Eu Amo Vinhedo’ 

Apresentamos a seguir 200 propostas de políticas públicas distribuídas de acordo com os eixos do 

futuro governo e de revisão das licitações e contratos públicos. Além disso, trazemos uma nova 

proposta de desenho institucional que organizará a estrutura da gestão pública na cidade. 

As chamadas “secretarias-fim”, ou seja, que atuam mais diretamente com a população, recepcionam 

as ideias elaboradas. Já as “secretarias-meio” possuem uma característica de ação mais interna, 

criando os mecanismos e dando suporte para que as demais pastas possam desempenhar bem as 

suas tarefas (Administração e Gestão de Pessoal, Finanças, Coordenação Governamental e 

Comunicação e Assuntos Jurídicos e Institucionais). 

 

DESENHO INSTITUCIONAL E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

1. Reduzir de 18 para 13 o número de Secretarias Municipais, conforme tabela abaixo, 

unificando pastas e áreas correlatas e com nova terminologia que represente o viés de cada 

órgão, bem como o número de cargos comissionados e gratificados.  

 

Estrutura Atual Proposta de alteração 

Administração Administração e Gestão de Pessoal 

Assistência Social 

Assistência Social, Cidadania e Habitação Habitação  

Fundo Social de Solidariedade 

Controladoria Geral do Município Transparência e Participação Social 

Cultura e Turismo 
Desenvolvimento e Integração Social 

Esportes e Lazer 

Educação Educação, Ciência e Tecnologia 

Indústria e Comércio e Agricultura 
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável 

Meio Ambiente e Urbanismo 

SANEBAVI SANEBAVI 

Obras 
Obras, Infraestrutura e Manutenção 

Serviços Municipais 

Transporte e Defesa Social Segurança e Defesa do Cidadão 

Saúde Saúde e Qualidade de Vida 

Fazenda Finanças  

Governo Coordenação Governamental e Comunicação 

Negócios Jurídicos Assuntos Jurídicos e Institucionais 
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2. Nomear o Secretariado com critérios objetivos, considerando, principalmente, a 
representatividade política e social e o perfil técnico, sendo vedada a nomeação de pessoas 
que compõem atualmente o governo. Para os demais cargos, não serão nomeadas pessoas 
com históricos que estejam ligados a práticas políticas que coloquem em contradição o 
discurso de campanha da coligação. 
 

3. Garantir a representatividade de mulheres, com pelo menos 30% das vagas, em todas as 
esferas de governo que demandem indicação política (Cargos Comissionados, Gratificados, 
da administração direta e indireta), respeitando os mesmos critérios acima referenciados; 
 

4. Fazer o recadastramento de todos os servidores ativos e inativos e reativar a Escola do 
Servidor, promovendo capacitação técnica, profissional e educacional permanente aos 
servidores públicos; 
 

5. Implementar um Plano Municipal de Cargos e Carreiras, capacitação e formação continuada 
e elaborar o Estatuto do Servidor, ambos em processo democrático, incluindo a participação 
de servidores e Sindicato, a partir do primeiro semestre de 2021; 
 

6. Promover estudos para viabilizar a construção de um Paço Municipal, centralizando as 
secretarias num único espaço, deixando de ter custos com alugueis; 
 

7. Usar a Bolsa Eletrônica do Estado de São Paulo (BEC) de preço para referenciar valores nas 
aquisições e pregões feitos pela municipalidade; 
 

8. Decretar que toda a Administração Pública deve reavaliar e renegociar contratos e licitações 
vigentes; 
 

 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO 
 

9. Garantir o lançamento de editais da Secretaria de Assistência Social, de acordo com o Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e assim, fortalecer a casa de 
acolhimento às pessoas em situação de rua, ampliar o rigor da aplicação desse marco 
regulatório, com monitoramento e acompanhamento como parte do SUAS; 
 

10. Adotar políticas de combate ao racismo (viabilizando reflexões na semana e no dia da 
Consciência Negra e o cumprimento da lei 10.639/2003), ao machismo, à homofobia e a 
todas as formas de preconceito; 
 

11. Instituir um Departamento de Igualdade e Cidadania e o Plano Municipal de Política para 
Mulheres em 2021 por meio da Conferência anual de Política Públicas para Mulheres 
prevista na Lei Municipal 3.720/2016;  
 

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

13. Criar e implantar projetos especiais que possibilitem a inclusão das pessoas com deficiência 
em todos os setores do município; 
 

14. Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento de novos 
padrões de relação institucional entre o governo municipal e as entidades não 
governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do papel do estado e a 
constituição da rede de proteção socioassistencial; 
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15. Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social, negociação de 

consensos e de gestão compartilhada; 
 

16. Criar Núcleos de Convivência do Idoso; 
 

17. Criar a Coordenadoria de Inclusão Social que atenda às necessidades específicas dos 
segmentos da mulher, idoso, pessoa com deficiência, negro, juventude, da diversidade 
sexual e participação social;  
 

18. Incentivar e promover Mutirões Populares; 
 

19. Dar apoio e acompanhar os Conjuntos Habitacionais populares; 
 

20. Implantar um Plano Municipal de Habitação com o objetivo de reduzir o déficit habitacional 
da cidade, em vazios urbanos e áreas que possuam condições adequadas de infraestrutura 
urbana; 
 

21. Prioridade absoluta na política habitacional de oferta de moradia para o cidadão 
vinhedense, considerando critérios como tempo de moradia no município e nível de renda; 
 

22. Realizar o Cadastro Habitacional Permanente e Censo nos Loteamentos Populares; 
 

23. Concluir a regularização fundiária e diminuir as inadequações residenciais; 
 

 
TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

24. Criar uma política de “Compliance” público institucional; 
 

25. Intensificar a transparência das informações públicas, com certames licitatórios 
transmitidos pela internet, realização de uma reunião pública mensal com o Secretariado, 
nas mídias sociais da Prefeitura com divulgação de dados de interesse coletivo, ampliando 
a quantidade de informações disponíveis aos cidadãos e cidadãs (sobre Prefeitura, 
SANEBAVI, Santa Casa e entidades que recebem recursos públicos); 
 

26. Utilizar linguagem popular em publicações oficiais, que permitam maior compreensão das 
pessoas com relação às decisões; 
 

27. Realizar, nos primeiros 100 dias de governo, um balanço das contas públicas, auditoria geral 
nos contratos e fortalecer os mecanismos de controle interno como a Controladoria e 
Ouvidoria; 
 

28. Remodelar o Serviço de Informações Municipais (SIM) de maneira que sirva como um banco 
de dados eficiente e transparente contendo informações como indicadores municipais, 
mapas etc; 
 

29. Analisar profundamente os contratos de serviços terceirizados, que representam um 
importante item de despesa da Administração, para estabelecer regras para a contratação 
dos serviços de transporte, vigilância e segurança patrimonial, conservação e limpeza 
pública; 
 

30. Remodelar o Site da Prefeitura e canais de comunicação oficiais da Prefeitura; 
 

31. Implantar processos de comunicação entre as secretarias pelo meio digital, eliminando 
processos em meio físico; 
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32. Rever todos os conselhos municipais, regulamentar os que não estão ativos e assegurar que 
possam ser efetivamente participativos, fiscalizadores e deliberativos, com horários de 
reuniões acessíveis, para a maioria da população, assegurando acesso às estruturas físicas 
e virtuais; 
 

33. Criação de telecentros que facilitarão acesso aos cidadãos aos serviços de informações 
oferecidos pelo município; 
 

34. Criar o Aplicativo Cartão Cidadão, unificando todos os serviços no meio digital;  
 

 
 

DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

35. Revitalização dos espaços e lazer e cultura nas Represas, reativar pedalinhos, criar atrativos 
como tirolesa, entre outros; 
 

36. Construir ponto para bicicletários com ponto de pedal (bebedouros e bicicletário); 
 

37. Estudar a viabilidade para atender as modalidades esportivas não contempladas como 
tênis, ginástica olímpica, atletismo, etc; 
 

38. Estudar a viabilidade de criar um Centro de Esportes Paraolímpicos; 
 

39. Incentivar o artesanato local; 
 

40. Revitalizar e ampliar o acesso ao Teatro Municipal, reinserindo Vinhedo no Circuito Cultural 
Brasileiro; 
 

41. Estudar a viabilidade de construção de um Planetário, em parceria com institutos de 
pesquisas e com o Observatório da USP; 
 

42. Estudar parcerias com o Memorial Adelio Sarro; 
 

43. Promover a articulação intermunicipal para o Turismo, aproveitando o Circuito das Frutas e 
a exploração do ecoturismo na Serra dos Cocais; Inserir Vinhedo no quadro de Municípios 
de Interesse Turístico (MIT) de SP, evitando a perda do poder aquisitivo dos agentes sociais 
envolvidos; 
 

44. Criar um Museu Histórico de Vinhedo, que resgate a cultura e a história de todas as 
tradições que constituíram o município; 
 

45. Festa da Uva voltada para a valorização da Identidade e Patrimônio da população; 
 

46. Revitalizar a Estação Ferroviária e o Centro Histórico; 
 

47. Criar um Plano Municipal de Cultura com editais que contemplem os artistas locais e 
aplicativos com agenda cultural da cidade; 
 

48. Elaborar um Mapa Turístico-Cultural de Vinhedo com estudos técnicos e em debate com a 
população; 
 

49. Promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como indispensável para a 
convivência democrática e o respeito entre os cidadãos; 
 

50. Proteger o patrimônio material e imaterial das culturas que contribuíram para a formação 
da identidade cultural de Vinhedo; 
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51. Ampliar a oferta de atividades de formação cultural nos centros culturais da cidade, 

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

52. Incentivo ao Turismo Rural: elaboração de mapa específico, criação de espaço para a venda 
de produtos artesanais, divulgação de roteiros, como o Cicloturismo, entre outros; 
 

53. Transformar Vinhedo numa cidade com referência no Turismo Ecológico, Gastronômico, 
Rural e de Negócios; 
 

54. Criar formas de atrair o público que visita os parques temáticos para conhecer Vinhedo, 
através de parcerias com hotéis, restaurantes etc; 
 

55. Apoiar todas as modalidades esportivas que atuam no município; 
 

56. Implantar um Programa de Atividades Monitoradas de lazer e esporte nas praças públicas, 
principalmente voltada aos idosos e PCD’s, garantindo mobilidade e acesso universal; 
 

57. Realizar Campeonatos Municipais e Olimpíadas de diversas modalidades; 
 
 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

58. Investir na reforma de escolas e creches com problema de infraestrutura a partir de 2021; 
 

59. Instituir escolas em tempo integral no município, de forma escalonada e no contraturno 
oferecer aulas de esporte, cultura, idiomas e outros; 
 

60. Fornecer infraestrutura aos cursos preparatórios para vestibular existentes no município; 
 

61. Implantar uma Biblioteca Pública com unidade física e virtual; 
 

62. Promover um programa de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas municipais, que 
garanta infraestrutura e capacitação para todos os profissionais da educação em centros de 
apoio; 
 

63. Revisão do Plano Municipal de Educação de forma democrática; 
 

64. Democratizar a gestão escolar, com escolha dos diretores e coordenadores de todas as 
escolas públicas pelo voto direto da comunidade; 
 

65. Aperfeiçoar o atendimento na educação infantil do município, aumentando também o 
número de auxiliares e melhorando as condições de trabalho; 
 

66. Potencializar o uso da alimentação orgânica nas escolas municipais de produtores locais e 
ampliar o Projeto Horta Educativa nas unidades de ensino; 
 

67. Disponibilizar um sistema público de acesso à internet para toda a cidade, como 
democratização do acesso, notadamente de inclusão digital em todas as escolas, na 
perspectiva de uma “cidade inteligente”; 
 

68. Criar Programa de Educação de Economia Doméstica e de Empreendedorismo; 
 

69. Intensificar a política de educação de jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização 
próxima a 100%; 
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70. Ampliação de vagas para as creches, preservando a qualidade e garantindo a oferta ao 
maior número de famílias; 
 

71. Fornecer por meio de parcerias, palestras e conscientização extracurricular sobre 
segurança, política, cidadania, direitos, mercado de trabalho, etc; 
 

72. Estabelecer novas parcerias para reestruturar o Ceprovi; 
 

73. Fortalecer o CEFORMI e ampliar o uso de novas tecnologias nas unidades de ensino; 
 

74. Estudar a viabilidade de implementar cursos de Idiomas nas escolas municipais, em 
parcerias com instituições de ensino; 
 

 
 

PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

75. Instituir instrumentos de planejamento e orçamento participativos; 
 

76. Instituir um Programa de transparência e divulgação do histórico da altura de água das três 
represas de Vinhedo; 
 

77. Aproximar a sociedade dos comitês de Bacia Hidrográfica e do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente (CONSEMA); 
 

78. Instituir um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana; 
 

79. Instituir um Centro de Educação Ambiental seguindo a diretiva nº 2 do Programa Município 
Verde Azul; 
 

80. Instituir o Código de Meio Ambiente seguindo a legislação do Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente (COMDEMA); 
 

81. Estudar a viabilidade de instituir Unidades de Conservação na Cidade como a Área do 
Bosque, a Área do Macrozoneamento Ambiental Leste e o Corredor do Programa Reconecta 
RMC; 
 

82. Instituir uma Comissão Municipal da Agenda 2030 na Cidade visando implantar os 17 ODS; 
 

83. Fortalecer Parcerias com o Grupo de atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA) do 
Ministério Público de São Paulo no intuito de aplicar as políticas regionais ambientais para 
o município de Vinhedo e Parcerias com as Universidades como a Unicamp e a PUC 
Campinas no intuito de aproximar o conhecimento acadêmico com a sociedade e o poder 
público; 
 

84. Adotar a Lei de Metas como instrumento de planejamento e gestão 
https://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/pagina/plano-de-metas; 
 

85. Distribuir de forma mais homogênea em todo o espaço urbano os serviços públicos, bem 
como espaços para cultura, esporte e lazer; 
 

86. Garantir transporte público coletivo mais acessível, barato e eficaz, com bilhete único. 
Assegurar também as questões contratuais relacionadas à licitação; 
 

87. Regulamentar o serviço de transporte por aplicativo e estudar a viabilidade de outros tipos 
de transporte em regiões não atendidas; 
 

https://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/pagina/plano-de-metas
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88. Rever a lei de incentivo fiscal para atrair novas empresas, visando aumento na arrecadação 
e a geração de empregos e contrapartidas socioambientais; 
 

89. Promover a atração de empresas de alta tecnologia e investimento em infraestrutura capaz 
de fazer de Vinhedo uma “cidade do conhecimento”; 
 

90. Implantação de Incubadora de Empresas de Tecnologia e Inovação e Social, buscando 
parcerias com instituições de ensino e empresas de grande porte; 
 

91. Incentivar a criação e formalização de microempresas através de parcerias com a 
Incubadora dando-lhes suporte e ajudando na adequação para entrada ao mercado 
produtivo e a comercialização de seus produtos; 
 

92. Utilizar tecnologia de inteligência artificial para aumentar a capacidade de arrecadação das 
principais receitas do município; 
 

93. Buscar políticas da receita sem aumento de impostos, redução das despesas sem redução 
dos serviços, fazer mais e melhor com menos recursos; 
 

94. Reavaliar as concessões e permissões estabelecidas pela Prefeitura; 
 

95. Desenvolver a Economia Verde e Criativa, aproveitando melhor os recursos, competências 
e empreendedores locais; 
 

96. Promover Cursos de Capacitação Profissional, conforme as novas demandas do mercado de 
trabalho, visando a garantia do cidadão vinhedense ao pleno emprego; 
 

97. Buscar parcerias com instituições representativas do setor produtivo para apoiar as 
empresas na implantação de programas de gestão ambiental; 
 

98. Promover política agrícola municipal em parceria com a Casa da Agricultura; 
 

99. Incentivar a criação do Selo Municipal de Agricultura Sustentável; 
 

100. Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres; 
 

101. Estimular a implantação de hortas comunitárias em terrenos baldios; 
 

102. Estabelecer critérios rigorosos para todos os fornecedores de bens e serviços, exigindo 
comprovação de qualidade ambiental de origem dos produtos adquiridos, entre outros 
critérios sociais, econômicos e culturais; 
 

103. Implementar atividades voltadas à educação para o consumo consciente em todos os 
segmentos da sociedade, com apoio das escolas públicas e privada em todos os níveis e das 
redes sociais; 
 

104. Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e participação dos moradores e 
comerciantes no plantio e cuidados dessas árvores; 
 

105. Definir a Política Municipal sobre construções ecológicas que define parâmetros, níveis 
mínimos e estabelece incentivos ao uso de iluminação e ventilação natural, energias 
solares, sistema de captações de águas de chuva, reuso de água e alta permeabilidade do 
solo; 
 

106. Revitalização do Viveiro de Mudas Nativas e de Arborização Urbana, que dê suporte ao 
Plano de Manejo, com aumento gradativo de área verde; 
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107. Criar sistema de monitoramento de fauna e flora municipal; 
 

108. Estruturar uma alternativa para evitar o colapso no cemitério municipal; 
 

109. Estudar a viabilidade de implantação do Hospital Veterinário Municipal, por meio de 
parcerias, para atendimento de Famílias de Baixa Renda; 
 

110. Implantar e otimizar os serviços da rede de proteção animal, adotando medidas educativas; 
 

111. Fortalecer o Departamento de Bem-Estar dos Animais e garantir espaços para o resgate e 
abrigo temporário de animais; 
 

112. Criar um departamento que fomente a Economia Solidária, com apoio às cooperativas 
populares já existentes e à criação de novas; 
 

113. Viabilizar a proteção do patrimônio ambiental, hídrico, histórico, cultural e arquitetônico 
da Fazenda Cachoeira; 
 

114. Instituir políticas de inserção dos munícipes em empresas instaladas no Distrito Industrial, 
por meio de parcerias; 
 

115. Formular uma Política Municipal de Educação para o Consumo Sustentável em Vinhedo, à 
luz da Lei nº 13.186/15; 
 

116. Implementar um plano de recuperação de APAs degradadas, recuperar nascentes e 
mananciais; 
 

117. Instituir o IPTU Verde; 
 

118. Investir em energias renováveis e limpas e promover a eficiência energética em todos os 
departamentos públicos; 
 

119. Cumprir efetivamente a Lei n°3850, sancionada em outubro de 2018, a partir do primeiro 
semestre de 2021 (Prevê substituição de materiais plásticos descartáveis por equivalentes 
biodegradáveis, na administração pública direta e indireta); 
 

120. Substituir gradualmente a iluminação pública por lâmpadas de LED, fazer o aterramento 
dos fios onde for possível e verificar a possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos 
diretamente ligados aos postes; 
 

121. Elaborar e aplicar um Plano de Mobilidade Urbana voltado principalmente para pedestres, 
ciclistas, usuários do transporte público e pessoas com deficiência; 
 

122. Discutir com a sociedade de um sistema cicloviário com instalação de pontos de pedal 
(água, bicicletário); 
 

123. Estudar com outras cidades da região a implantação de um sistema integrado de transporte 
coletivo intermunicipal bilhete único; 
 

124. Avaliar um projeto de tratamento de resíduos sólidos, instalar lixeiras seletivas e ecopontos 
em empreendimentos e locais públicos; 
 

125. Revisar todo o Sistema de Radares de Vinhedo (pontos, velocidade, viabilidade, valores e 
outros); 
 

126. Regulamentar o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais; 
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127. Revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 
 

128. Elaborar um Plano Municipal de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa; 
 

 
 

SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO – SANEBAVI 

129. Promover melhorias nos sistemas de captação e armazenamento de água bruta, 
modernizando e aumentando a capacidade dos reservatórios já existentes e construir novos 
reservatórios; 
 

130. Promover melhorias nos sistemas de tratamento, armazenamento e distribuição de água 
tratada e realizar estudo técnico que analise todas as alternativas de aumento de vazão 
analisando as propostas de novos barramentos, novas captações e de recirculação, 
verificando tecnicamente sua viabilidade com as respectivas outorgas junto ao DAEE; 
 

131. Incrementar adutora de água bruta do Córrego Bom Jardim; 
 

132. Construção de nova Represa na região da Capela em parceria com proprietários e iniciativa 
privada para a preservação de água bruta; 
 

133. Ampliar, coletar, concluir obras de ligamento e tratar o esgoto, com níveis próximos a 
100%; 
 

134. Mapear todas as minas naturais de água existente na cidade e incentivar sua preservação 
e realizar estudo para utilização desta água; 
 

135. Implantar sistemas de controle da contaminação do lençol freático do município de 
Vinhedo; 
 

136. Não privatizar a SANEBAVI e instituir o Conselho de Controle Público da autarquia; 
 

137. Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico; 
 

138. Colocar a ETA 3 em funcionamento e estudar a ampliação da capacidade das demais 
estações de tratamento de água; 
 

139. Fazer levantamento de todos os equipamentos, elaborar um relatório com diagnóstico e 
prognóstico, promovendo mais ações preventivas do que corretivas, além de fazer o uso de 
equipamentos que foram adquiridos e nunca usados. Adquirir equipamentos necessários 
para melhoria da qualidade e bom funcionamento do sistema; 
 

140. Acabar com a precarização dos laboratórios de controle de qualidade, investir em suas 
modernizações e disponibilizar de modo transparente e rápido os dados obtidos; 
 

141. Incentivar e regulamentar as Águas de Reuso em estabelecimentos públicos e privados; 
 

142. Implantar uma política ousada de combate às perdas de água por vazamento no processo 
de distribuição e redes, com metas objetivas no quadriênio e combater o desvio irregular 
de água e implementar um macro plano de controle de vazão e pressão nas redes de 
abastecimento; 
 

143. Realizar estudos e propor a Câmara Municipal a implantação da “Tarifa social” destinada a 
atender as famílias em vulnerabilidade social; Realizar campanhas e ações para reduzir a 
inadimplência; 
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144. Viabilizar ações de melhoria no cadastro técnico de redes e clientes, a fim de melhorar a 
prestação dos serviços, o atendimento ao cliente e aumentar em geral o grau de satisfação; 
 

145. Instituir projeto de “Eficiência Energética” promovendo a substituição de equipamentos 
obsoletos por mais econômicos e/ou adotando novas alternativas de produção energética; 
 

146. Promover o aproveitamento de subprodutos e reciclagem de nutrientes das estações de 
tratamento; 
 

147. Promover melhorias na condição de trabalho e segurança dos profissionais da área com 
investimentos em melhoria de ferramentas, equipamentos, infraestrutura, instalação de 
cercas elétricas e câmeras na entrada/saída do empreendimento, utilização de 
portarias/guaritas 24 horas com funcionários capacitados; 
 

148. Promover, junto ao Sindicato, campanhas contra assédios (físicos ou psicológicos) aos 
funcionários; Garantir segurança, amparo, orientação e proteção jurídica àqueles que 
desejam denunciar e garantir também eficiência e imparcialidade nas investigações (a 
comissão dos Processos Administrativos deve ser formada seguindo critérios técnicos); 
 

149. Completar o quadro de funcionários através de convocação por concurso público em vigor, 
antes do vencimento do mesmo, assegurando dessa forma o bom andamento dos serviços 
e os direitos básicos dos funcionários (férias, folgas, horas de descanso); 
 

150. Verificar a possibilidade de implantar um estudo sobre a “Epidemiologia do Esgoto”, 
através de parcerias com universidades e o COMUD, obtendo um mapeamento das drogas 
no município e potencializar, dessa forma, a prevenção ao uso indevido e abuso de drogas; 
 

151. Elaborar e Implementar o Programa de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), garantindo a 
Segurança do Servidor bem como o acompanhamento periódico da Saúde dos Servidores. 

 

152. Implementar um aplicativo para atendimento ao cliente onde seja possível realizar serviços 
comerciais básicos (como abrir protocolo de solicitação de manutenção ou falta de água, 
pedidos de nova ligação, recomposição de pavimento - asfalto ou calçada-, reparo de 
vazamentos, etc.), que organize e otimize os prazos de execução dessas tarefas; 
 
 
 

OBRAS, INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO 

153. Implementar um programa municipal de Diretrizes para novos empreendimentos, criando 
regras claras que proporcionem a paridade entre todos os envolvidos, respeitando as 
características locais, bem como possibilite o aumento da infraestrutura de saneamento no 
município; 
 

154. Buscar junto ao Governo Estadual a implantação de acesso a Vinhedo pela Rodovia 
Bandeirantes; 
 

155. Viabilizar maneiras de organizar o fluxo de veículos na Região da Capela; 
 

156. Cobrar de Valinhos a interligação da Avenida Independência com a Avenida Joaquim Alves 
Correa; 
 

157. Reforçar a sinalização viária em Vinhedo; 
 

158. Reforçar a sinalização vertical, com melhorias nas indicações dos pontos turísticos; 
 

159. Buscar parcerias para reformas todas as escolas municipais; 
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160. Buscar parcerias para reformas todas as UBSs do município; 

 
161. Estudar construção de novas creches, escolas, e postos de saúde; 

 
162. Cuidar da malha asfáltica do município; 

 
163. Realizar mutirões de reforma e limpeza nos bairros, com cronograma mensal; 

 
164. Revitalizar os pontos turísticos da cidade, praças e campos de futebol; 

 
165. Não iniciar nenhuma obra sem as licenças ambientais cabíveis; 

 
166. Criar canal de comunicação para receber demandas de condomínios e unidades 

habitacionais; 
 

 
 

SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO 

167. Adotar medidas focadas de combate à exploração sexual infanto-juvenil, à pedofilia e à 
criminalidade juvenil; 
 

168. Ampliar o apoio e medidas voltadas às mulheres vítimas de agressão, com prevenção, 
acolhimento, capacitação para o trabalho; 
 

169. Criar o botão de pânico no Aplicativo Cartão Cidadão, facilitando a comunicação de crimes; 
 

170. Reestruturar e remodelar os PACs; 
 

171. Reativar as câmeras da cidade e estudar a implementação em novos pontos, 
principalmente em todos os prédios públicos e estabelecer acesso ao Sistema de Integração 
nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública; 
 

172. Estudar a viabilidade de uma Brigada Municipal contra o Incêndio; 
 

173. Investir em treinamentos, cursos de capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento, 
principalmente os mais voltados à violência em suas diferentes formas; 
 

174. Fortalecer as rondas escolares; 
 

175. Promover a convivência e ocupação nos espaços públicos nas comunidades, para a 
prevenção e redução de violência; 
 

176. Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal, com 
representantes da sociedade nas discussões; 
 

177. Criar planos de segurança em todos os bairros com a participação da sociedade e do 
CONSEG; 
 

178. Incorporar os conceitos de Arquitetura Contra o Crime nas práticas de planejamento 
urbano; 
 

179. Inclusão do Conselho Tutelar nas ações preventivas de segurança e combate às drogas; 
 

180. Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução da criminalidade, 
buscando parceria com institutos e universidades; 
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181. Realizar pesquisa de vitimização objetivando estabelecer o diagnóstico do quadro da 

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

182. Implementar e aprimorar os serviços da Sala Lilás; 
 

 
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

183. Implantar o Programa Saúde da Família nos bairros, com acompanhamento feito por uma 
equipe formada por especialistas, incluindo profissionais de psicologia; 
 

184. Melhorar os mecanismos de atendimento e suprimento da Farmácia Municipal; 
 

185. Reativar o CER-Bela Vista (Centro de Estudos e Reabilitação) e revitalizar o CAPS, além de 
viabilizar um CAPSad e um CAPSi no município; 
 

186. Estudar a implementação da jornada de 30 horas para todos os profissionais de 
Enfermagem; 
 

187. Retornar o funcionamento normal da UPA e do PA da Capela 24 horas; 
 

188. Estudar a construção de um hospital regional do câncer; 
 

189. Fortalecer a Santa Casa com novos serviços (UTI infantil, unidade coronariana e outros) e 
ampliar a transparência e eficiência; 
 

190. Implantar Laboratório Municipal funcionando 24 horas, com contratos que garantam os 
serviços de apoio e exames complementares, incluindo referência para exames 
anatomopatológicos, com fluxo contínuo para garantir agilidade em resultados alterados 
dos exames de biópsia, para retorno médico e início de tratamento; 
 

191. Manter um fluxo mínimo da Farmácia municipal por 24h; 
 

192. Consolidar o sistema de prontuário eletrônico nas unidades de saúde públicas do 
município; 
 

193. Avançar nas negociações sobre o consórcio intermunicipal de saúde com Valinhos, Louveira 
e Itatiba; 
 

194. Garantir a marcação de consultas diretamente com a especialidade médica, sem a 
necessidade de passar por um clínico geral; 
 

195. Estudar a viabilidade da construção de um Centro de Diagnóstico por Imagem; 
 

196. Reformar, modernizar e ampliar as instalações de equipamentos das Unidades de Saúde; 
 

197. Garantir à população um efetivo médico de qualidade e eficiente, para que diminuam as 
filas e o tempo de espera para atendimento de especialistas; 
 

198. Reativar o Resgate de Vinhedo; 
 

199. Implantação do Programa de Medicinas Alternativas e práticas complementares na Rede 
Municipal em parceria com o SUS; 
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200. Implementar o Programa Saúde na Escola com exames clínico, odontológico, nutricional e 
oftalmológico, bem como prevenção à DST, gravidez e uso de drogas. 


