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PROGRAMADEGOVERNODO 
 

PARTIDOSOCIALISMOELIBERDADEPARAPOÁ 

INTRODUÇÃO 

 

 
 

OPartidoSocialismoeLiberdadedePoáconstróisuabasedegovernocuja 

gestãoserácompartilhadacomopovo.Édopovoqueemanaopodereao 

ladodeleéqueopartidoadministraráoexecutivomunicipal,coma 

participaçãoefetivadapopulação,opinando,criticando,fiscalizandoe 

orientando.Fortaleceremos a democracia e os espaços de participação na nossa 

cidade que são essenciais para que tenhamos a política sem as velhas práticas. 
 

A pandemia e o grave momento atual evidenciaram a necessidade de governos 

mais participativos, abertos ao diálogo e transparentes. A democracia no século 

XXI exige mais transparência e participação, e acreditamos que elas são mesmo 

essenciais para o sucesso de qualquer governo. 
 

ParaoPSOL,oprogramadegovernoedeatuaçãoparlamentaréexecutávele 

transformador,capazdemobilizarapopulaçãopararadicaisreformas 

democráticas,econômicasesociais,queresultemnamelhoriaefetivada 

sociedade.Parte-seassimparaumdiálogocomopovo,paraumacúmulode 

forçasnaconstruçãodosocialismocomopoderpopular. 
 

Osobjetivossãodeestabelecerumsistemaintegradodeparticipaçãopopular, 

realizarumaverdadeirareformaurbanaegarantirosdireitossociais.O 

programadoPSOLéaquelequelutaferozmentecontramanipulaçãodas 

pessoaspelocapitaleaomesmotempodesenvolve,enquantoestratégiade 

acumulaçãodeforças,elementosorganizativos,ideológicos,sociais,políticose 

econômicosvoltadosparaaedificaçãodamudançaradicalembenefícioda sociedade. 

Combatemos toda e qualquer forma de opressão. Temos compromisso com a 

luta antirracista, por igualdade de gênero e no combate às desigualdades 

sociais.  
 

Alémdisso,omandatoépelocombateàcorrupçãoeprivilégiosecontraouso 

damáquinapúblicaparafinsprivados.Fazem-senecessáriaspolíticaspúblicas 

dequalidadeeurgequalificar,motivaregarantirremuneraçãodecenteao 

funcionalismodemodoqueaprestaçãoseserviçopúblicosejacadavezmais eficiente. 
 

Porfim,oPoderPúblicosóoédefatosehouverplanejamentoeorganização. 

Dessaforma,oPSOLjácumpreseupapeldetalhandoprogramaseprojetos.
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I–Democracia 
 

Somentehaverágestãoeficientesehouverparticipaçãodopovonasdecisões. 

Umaadministraçãoresponderáaosanseiosdoscidadãosseelesdela 

puderemparticiparefetivamente.Pensandodessaforma,oPSOLdePoá,com 

muitaousadia,mas,sobretudo,responsabilidade,pretendeinovarnagestão 

pública.Aparticipaçãopopularseráefetivaeparaissoserãocriados 

mecanismoquepossibilitemopinião,participação,fiscalização, 

interaçãoeorientaçãoàs 

equipesdenossogoverno.OPlanejamentoParticipativoéametodologia 

capazdearticularobjetivos,execução,democratizaçãodasdecisõeseintegrar 

ariquezademobilizaçãopopularnaexperiênciaparlamentareseexecutivasdo PSOL. 

Fortaleceremos aDemocraciaem nossa cidade comasseguintes ações: 
 

1–AudiênciasPúblicas 
Periódicas;  

 
2-ConselhosMunicipaismajoritariamentecompostospelasociedadecivil 

 
3–ConselhodeAdministraçãoPública 

 
4–AssembleiasPopulares 
Temáticas e nos bairros 

 
5–Viarápida:canalexpressodeouvidoriaeorientação 

 
6–FalecomoGoverno:canaltelefônicoedeinternetparacontatocoma 

prefeitura,24horasnoar 
 

7–Prefeituranobairro:gabinetemóvelitinerantenosbairrosdacidade. 
 
8-Planejamentoparticipativo.Criaçãodeconselhosqueefetivamenteditarão 
asaçõesdogoverno.Propostadegestãopolíticaeeconômicaexercida 
diretamentepelostrabalhadoresdoserviçopúblicomunicipal,especialmente 
osquetrabalhamematividadesfinscomosaúdeeeducação,porexemplo,e 
pelascomunidadesusuáriasdosserviçospúblicosmunicipais.Sistema 
integradodeparticipaçãopopularatravésdefóruns,seminários,conferências. 

 
9-CongressodaCidadecomeleiçãodedelegadosporbairros,conselhosde 
servidores,deformaaassegurartransparênciaadministrativa,democratização 
radicaldoexercíciodamáquinapúblicaeapropriaçãocoletivadacidade. 

 

 
 

II.InformaçãoeTransparência 
 
AConstituiçãoFederaldoBrasildeterminapublicidadenosatosadministrativosde 

órgãospúblicos.Poresteprincípiofundamentaléqueserãotomadastodasas 

açõesdogovernodoPSOL.Opartidoentendequeopovoéquemelegeseu 
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representante,portanto,estedevesempreinformarseusatossempre a 

população,proporcionandoassimaconfiabilidadenassuasaçõesegerando 

meiosquefaçamopovointeragircomogoverno,criticando,solicitandoou 

informando,enfim,construindojuntosaadministração.Dessemodo,teremos 

asseguintesações: 
 

1-ProfissionalizaraSecretariadeComunicaçãoSocial.Otrabalhodestesetor 

éfundamentalparatransmitirasaçõesdegovernoenãopodemser 

simplesmenteumórgãoburocrático.Éprecisovitalizarasaçõesde 

comunicação,garantindocomunicaçãopormeiosdasmaismodernas 

ferramentas,como ainternet e as redes sociais.Criaçãodepublicaçõespróprias 

nosmeiosderádio,TVejornais. 
 

2-Veiculaçãodeuminformativosemanal,nostermosdalei,comdetalhesdas 

açõesdetodasassecretariasmunicipais, gastos, 

investimentos,divulgaçãodeeventos, etc.Este 

informativoserágratuito,comdistribuiçãoempontosestratégicosdacidade,de 

modoareduzircustoselevadoscomapublicação; 
 

3-Outromeioutilizadoparacomunicaçãoinstitucionalseráapáginaoficialda 

prefeituranaInternet.Osítioseráefetivamenteutilizado,principalmentepara 

desburocratizarserviçosdaprefeitura.Pormeiodele,serãooferecidos 

informaçõeseserviçosvariados:taxas,formulários,contatos,requerimentos, 

reclamações,denúnciasesugestões.Estemeiodecomunicaçãoterácomo 

característicasuaagilidadeedesburocratizaçãodaadministração.  

 

4 – Formação Cidadã: é dever do poder público municipal dar transparência a 

seus atos e também dar ferramentas para que a população de maneira 

autônoma e independente possa fiscalizar, deste modo a prefeitura deve 

oferecer formação nas escolas municipais e também pela cidade para capacitar 

quem desejar para entender melhor o orçamento municipal, por exemplo, assim 

como o funcionamento da máquina pública.  
 

 
 
 

III.TransportePopular 
 
OPSOL Poáentendequeestaéumaáreadeinfra-estruturadegrande importância, e 
também um direito de cada 
pessoa.Épormeiodotransportecoletivoqueotrabalhador e a trabalhadoradePoáse 
desloca,principalmenteparaoutrascidades,paraexercersuaatividadede trabalho. 

 

 
 

1-Manutençãoeampliaçãodepontosdeônibuscomcoberturaqueprotejao 
cidadãodiantedasintempériesdotempo; 

 
2-Criaçãodenovaslinhasqueatendamanecessidadedapopulação; 

 
3-Integraçãogratuitaentreaslinhasdeônibusdacidadepor2horas 
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4-Passelivreestudantil; 

 
5-Reduçãodetarifasdeônibusnomunicípio; 

 
6-Isençãodatarifadosônibus,paraosusuáriosapartirdossessentaanos. 

 
7 -  Criação da Empresa Poaense de Transporte Público – ou até mesmo 
uma cooperativa municipal de transporte alternativo. Estudos preliminares 
indicam que temos condição de criar uma empresa para administrar o 
transporte público em nossa cidade, melhorando a qualidade do serviço 
atualmente prestado, diminuindo para R$2,00 a tarifa para uso diário da rede 
municipal, ampliando os grupos  com direito a gratuidade e isenção da    
tarifa aos finais de semana para toda população. O primeiro ano de governo 
do PSOL deve ampliar esse estudos e  iniciar a transição. 
 
 
 
 

IV.PoáEstânciaTurística 
 
PoáéumaEstânciaHidromineraleaadministraçãomunicipaldevepropiciar 
meiosparaqueacidaderecebarecursosatravésdaatividadeturística.A 
prefeituraseráresponsávelporconcederinfra-estruturanecessáriapara 
acessoaosrecursosturísticos,bemcomoparareceberinvestimentosda 
iniciativaprivada. 

 
1-Elaboraçãodecalendárioturísticomunicipal; 

 
2-Divulgaçãodomunicípioemfeirasturísticas; 

 
3-PromoçãodaFestadaáguas; 

 
4-Construçãodeportaisturísticos; 

 
5-Restauraçõeseampliaçõesdepontosturísticos,comoPraçaObeliscoe 
PraçaZumbidosPalmares; 

 
6-Abertura24horasdosportõesdaPraçadaBíblia,cominfra-estruturapara 
manterasegurançaetranqüilidadedosusuários. 

 
7-ConstruçãonaFonteÁureadoParquedasÁguas; 

 
8-CriaçãodoParqueMunicipal,comEscoladoMeioambiente; 

 
9-Aberturaparafinsturísticosdobalneáriomunicipal; 

 
10 – Incentivo ao turismo religioso em nossa cidade; 
 
11 – Fortalecer as instituições históricas da nossa cidade; 
 
V.Gestãoeacessibilidade 
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Osprincípiosdatransparênciaedocontrolesocialencontram-seconsagrados 
naConstituiçãoFederalde1988enaLeideAcessoaInformaçõesPúblicas. 
Transparênciarefere-seàacessibilidadedopúblicoemrelaçãoaosobjetivos 
políticoseaosarranjosinstitucionaisqueclarificamacondutados 
responsáveispelapolítica.AadministraçãoparticipativadoPSOLdePoá 
atenderáestanecessidade. 

 
1-Imediataaberturadeconcursopúblicoparaasáreasdaprefeituramunicipal 
econtrataçãodefuncionáriosaprovadosemconcursosvigentes; 

 
2-Encerramentodealuguéisdetodososprédiosalugadospelaadministração 
ealocaçãodosdiversosdepartamentosemumúnicolocaljádisponívelou 
construçãodeumprédioadministrativonocentro; 

 
3-Criaçãodepostosdeatendimentoadministrativoembairrosdistantesdo 
centro.Nesseslocaisserãocriadassalasdecidadania,ondeapopulaçãoterá,atravésd
osistemadeinformatização,livreacessoaoorçamentodacidadeeà suaexecução; 

 
4-Criaçãodeplanodecargosesaláriosparatodasasfunçõesmunicipais; 

 
5-Diminuiçãodonúmerodesecretariasmunicipais,comrealocaçãodesuas funções; 

 
6-Realizarauditoriacidadãdadívidapúblicamunicipal e todos os contratos da 
prefeituraporrepresentantesdos 
movimentossociaiseentidadesdasociedadecivildesmascarandoa 
espoliaçãoexercidapelocapitalfinanceirocontraoscofresdamunicipalidade; 

 
7-Fomentodeumanovaeconomianacidadebaseadanacooperaçãoena 
solidariedadeenvolvendoosmicroepequenosproprietários,ostrabalhadores 
autônomos,informaisedesempregadosestimulandosuaauto-organizaçãoem 
empresascoletivasdecarátersolidárioecooperativas que ofereçam, inclusive, 
novas possibilidades de formação.Agestãopolíticae 
econômicaexercidadiretamentepelostrabalhadores,pelajuventude,pelas 
comunidadespopularesdasociedadeciviltrabalhadoraéumavelha 
necessidadeeumanovapossibilidade; 

 
8-ImplantaraintegraçãodobancodedadosentreasSecretariasepromovera 
difusãodoSoftwareLivrenaadministração; 

 
9.Agilizaroatendimentoaopúblico,implantandoqualidadeeinformatizando 
serviçosprestadospelaPrefeituraMunicipaldePoá; 

 
10.Incrementarcomequipamentos,técnicosemateriais,asaçõesdetodasas 
Secretarias; 

 
11.Valorizaroservidorpúblicodesenvolvendoaçõesparaoseu 
aprimoramentoprofissional,comdestaqueparaoseudesempenho,e 
competênciatécnica;otimizaraestruturaadministrativa; 

 
12.ImplantaroCentrodeTreinamentodoServidor; 

 
13..Ampliaçãodaslicitaçõespúblicasporpregãoeletrônico; 
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14.AmpliaraestruturadaOuvidoriaMunicipal 

 

 
 
 

VI.Vidasaudável 
 
OPSOLsabedaimportânciadaáreadasaúdeparaobemestarda 
população.Portanto,neladaráprioridade.Osprogramastratarãodefacilitaroacessod
apopulaçãoaosistemadesaúdecomatendimentodignoecom 
menortempodeespera. 

 
1-Ampliaçãoecriaçãodecentrosodontológicos; 

 
2-Atendimentogeriátricohumanizado; 

 
3-Atendimentonospostosdesaúdeaossábadoseemhorárioestendidopara 
suprirademandadapopulação; 

 
4-Marcaçãodeconsultaseexamesmédicosviatelefonee/ouinternet; 

 
5-Levantamentoregionaldascondiçõesdesaúdedapopulação; 

 
6-PalestraseFórunsmedianteequipesmultidisciplinaresjuntoàpopulação 
parapropiciarconscientizaçãodeumamedicinapreventiva; 

 
7-Reduçãodotempoparaexamesdiagnósticos; 

 
8-Implantaçãodepré-natalqueincentiveopartonormalereduçãodador; 

 
9-Reduçãodamortalidadeinfantilematerna; 

 
10-Prevençãodoscânceresdemamaecolodeútero; 

 
11-Planejamentofamiliar; 

 
12-Reduçãodagravideznaadolescência; 

 
13-Incentivoaoaleitamentomaterno. 

 
 
 
 

VII.Igualdadesocial e Combate 
às Opressões 

 
NacidadedePoáaindaexistemdesigualdadessociais.OPSOLtemcomo 
obrigaçãocriarmeiosparaatacá-lascomoestratégiasocialista. 

 
1-Cursosprofissionalizantescomqualidade; 

 
2-Parceriacomescolasparaoscursosseremrealizadosnesseslocais; 
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3-Equipemultidisciplinardeacompanhamentodo“BolsaFamília”eoutros 
programassociaisdogovernofederal,estadualemunicipal; 

 
4-Implantarosistemadecontroleoperacionaldaassistênciasocial, 
reordenandoasaçõesatravésdodiagnósticosocialecriaçãodocadastro único.  

 
 
 

5-Mantereampliarosprogramasdeinclusãoepromoçãosocial; 
 
6-CriaroCentrodePesquisaeAtendimentoàPessoaPortadorade 
DeficiênciaMentalLeveeModerada,parasuacapacitaçãoeinclusãono 
mercadodetrabalho; 

 
7.-ImplantaroRestaurantePopular,emparceriacomosGovernosFederal, 
Estadualeterceirosetor; 

 
8-CriaroCentrodeReferênciadaCriançaedoAdolescente,sistematizandoe 

direcionandoasinformaçõessobreasaçõeseserviçosprestadosàpopulação 

eàsinstituiçõesmunicipais; 
 

9-AmpliaroatendimentoàTerceiraIdade,criandoCentrosdeReferência,com 

oobjetivodeintegrar,valorizarequalificarestaspessoas,nasáreasdasaúde, 

lazeremotivacional; 
 

10-Valorizar,incentivaremotivarotrabalhovoluntárioesolidário,bemcomoa 

atuaçãodeentidadesdoterceirosetor; 
 

11-ApoioaoConselhoMunicipaldosDireitosdaMulher,visandoàcriaçãode 

umFundo,fortalecendooatendimentoparamulheresvítimasdeviolência; 
 

12-DarcontinuidadeeampliaroProgramadeErradicaçãodoTrabalhoInfantil 

–PETI; 
 
13-Garantiadapromoçãodafunçãosocialdapropriedadeecombateaos 

despejosforçados. 

 

14 –Criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos, com garantia de 

representação dos movimentos negro, LGBTQIA+; 

 

15 – Paridade racial e de gênero em todos os cargos comissionados e 

secretárias;  

 

16 – Reserva de vagas em Concursos Públicos Municipais; 
 

 
 
 

VIII.Vidatranquila 
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Constitucionalmentesegurançanãoéumaatividadeobrigatóriadomunicípio, 

masoPSOLsabequeestrategicamenteoapoiodaprefeituraéfundamental.E 

agirácomapoiodogovernodoEstadonestesetor. 
 

1-Garantire ampliar o funcionamento 

dascâmerasdemonitoramentoininterruptonocentroeviasde altaincidênciacriminal; 
 

2-Ampliar e dar funcionalidade as basesdaGuardaCivil em parceria com as 
outras polícias.  

 
3-Apoiaraçõesdepatrulhamentoostensivonocombateàcriminalidade 

próximaàsescolas; 

 
 
 

4-Monitoramentodasviasdeacessoaomunicípioemaiorfiscalizaçãodos 

automóveisemruaseavenidas; 
 

5-Ampliar,equiparequalificaraGuardaMunicipal; 
 
6-ImplantaremparceriacomoGovernodoEstadoeoutrasinstituições,o 

ProgramaSOSCidadão,visandounificaroatendimentodochamadode 

emergênciadaPolíciaMilitar,GuardaMunicipal,DefesaCivil,Bombeirose 

Ambulâncias. 
 

7-TrabalharemconjuntocomaSecretariadeDesenvolvimentoRegional, 

PolíciaMilitarePolíciaCivilnasações,programaseprojetosqueobjetivema 

segurança; 
 

8-ReivindicarjuntoaoGovernodoEstadodeSãoPaulooaumentodonúmero 

depoliciaiscivisemilitaresparaatuarnasegurançadePoá; 
 

9-DesenvolveroPrograma“VizinhançaSegura”,despertandoevalorizandoa 

participaçãodacomunidade,aexemplodoprojetoCONSEG(Conselho 

ComunitáriodeSegurança); 
 

10-Apoiarprojetosdeintegraçãodepoliciaiscivisemilitarescoma comunidade; 
 

11-FortalecerasaçõesdaDefesaCivilemPoá; 
 
12-PromovermelhoriadaIluminaçãoPúblicanaspraças,ruas,avenidas, 

parqueseoutroslocaispúblicos,visandoàsegurançadocidadão; 
 

13-FomentaracriaçãodeCONSEGemtodososbairros,emparceriacomas 

comunidadeseórgãorepresentativosdeclasse. 
 

 
 
 

IX.Jovensdofuturo 
 



Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Diretório Municipal de 
Poá 

11 

 

 

Ésensocomumaimportânciadoesportenodesenvolvimentodeumcidadão. 

OPSOLaplicaráosconceitosnaprática.Contribuiránaformaçãodejovens 

livresdasarmadilhasdaexclusãosocialefaltadeatividade. 
 

1-Transportegratuitoparaalunosdasescolinhasdeesportes; 
 
2-Criaçãodeequipescompetitivasnosesportesamadores; 

 
3-Mini-ginásiosesportivosnosbairros; 

 
4-Investimentonadiversificaçãodapráticademodalidadesesportes;  

 
 
 

5-Incentivoaoenxadrismocomomodalidadeesportiva; 
 
6-Restauraçãoeaberturadapistadeskatecomprojetossociais. 

 

 
 
 

X.Acessoaprogramasculturais 
 
Outromeioquecontribuiparaaformaçãogeraldocidadãoéacultura.Parao 

PSOL,estaárea,atravésdesuasdiversasformas,éfundamentalparaqueos 

jovenssedesenvolvamcríticoseindependentes.Serãoprogramasquenão 

visamtutela,masoauxílio. 
 

1-Fortalecerosprogramasculturaisnatalinosnocentroenosbairros; 
 
2-Apoiarasculturastradicionais(nordestina,africana,libanesa,etc); 

 
3-Promoverencontrosmusicaisemescolas,museus,praças,igrejas,entre outros; 

 

4-ImplantaroProgramaCidadeDigital 
 
5-Incentivarefomentaroscorais; 

 
6-PromoveraFeiradoLivro; 

 
7-SaraudePoesiaseContos; 

 
8-Programadecontatoentrealunoscomescritoresnacionais; 

 
9-Lançamentodeescritoresatravésdeconcursoeapoioalançamentode livros; 

 

10-Promovereincentivarfestivaisdedançaemúsica. 
 
11-RealizarmostradefilmesdecurtametragememPoá,mostradefilmes 

alternativoscomfórunsdedebateseincentivaroProgramadeOficinaspara 

produçãodevídeos; 
 

12-Implantar“ticketcultural”paraatenderalunosdaredepúblicamunicipal; 
 
13-ImplantarCaravanadaCulturacomoobjetivodepromovereincentivaro 
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Teatro,oportunizandogruposlocais; 
 
14-CriaçãodeOficinadeCircoparacrianças,adolescenteseadultos, 

objetivandoformaçãoeproduçãodeespetáculos; 

15.Fortalecerasaçõesde 

entidadesculturaisdacidade,inclusivecomunidadesreligiosas,comoórgão 

apoiadoregestordasaçõesculturaisdomunicípio; 
 
 

16-FortaleceraparticipaçãodacomunidadenoConselhoMunicipaldeCultura, 

atravésdanomeaçãoderepresentantesdeinstituiçõesculturais; 
 

17-Realizareditaisanuaisdeapoioàsartesvisuais,cênicas,música,literatura 

epatrimôniocultural; 
 

18-Realizarcursosesemináriosdeprofissionalizaçãodostrabalhadoresda cultura; 
 

19-ImplantaraCinematecacomrecursosdaLeideIncentivos,mantendoe 

ampliandooprojetodeCinema; 
 

20-ImplementaraCasadaCulturareforçandoseusprojetosdeextensãonos 

bairrosdacidade; 
 

21-CriaraOficinadeBalédaCidadedePoá; 
 
22-Ampliarediversificara“CaravanadaCultura”nosbairrosdacidade, 

valorizandooscursosartísticosquegeramalternativasderendaàpopulação; 
 

23-ImplantarConcertosMatinaisparaosbairrosdacidadeeescolaspúblicas; 
 
24.ImplantarebuscarrecursosparaaconstruçãodeumaEscoladeTeatro emPoá; 

 

25-Utilizarosterminaisdeintegraçãodetransportecoletivoparafinsartístico- 

culturais; 
 

26-RecuperaredigitalizartodoacervodoArquivoHistóricodePoá; 
 

27-DesenvolverpolíticamunicipaldepreservaçãodoPatrimônioCultural,em 

consonânciacomosórgãostécnicoseaComissãodoPatrimônioHistórico, 

Artístico,Arquitetônico,ArqueológicoeNatural; 
 

 
 
 

X.Educaçãopúblicaedequalidade 
 
Afaltadevagasedequalidadenaeducaçãopúblicalevaaaberturade 

escolasparticulares,oquefazocontribuintepagarduasvezespelomesmo 

benefício.Aqualidadedoensinofundamentaléprimordialparaoseguimento 

eficientenasdemaissériesemuitoseperdeaonãodarvaloraestaquestão.A 

Educaçãonãoémercadoria,portantosefaznecessárioumtrabalhodeotimizaçãodosi
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stemadeeducaçãocomtodaaseriedadeeexcelênciaqueo 

assuntomerece.Umamudançanestarealidadeéurgenteenecessária. 
 

1-Númeromáximode25alunosporsaladeaula. 
 
2-Incorporarosprofissionaisdepsicologia,sociologiaefilosofiaàEquipe 

Escolarcomdedicaçãointegralobjetivandodiagnósticoinstitucionaleprojetos 

multidisciplinaresparamelhoriacontínuadoprocessoensino-aprendizageme 

climaorganizacional; 
 

3-AmpliarunidadesemPeríodoIntegral; 
 
4-Prosseguirapoiandotécnica,financeiraepedagogicamentecreches comunitárias 

 

5-Darcontinuidadeaoprogramademanutençãodosprédiosescolares 

assegurandoensinodeboaqualidade; 
 

6.-Ampliaçãodeescolascomsalasdeinformáticapedagógica,fazendodesta 

uminstrumentodeestudo-aprendizado-trabalhoparaoalunoeoprofessor, 

inclusivecomoapoioàaprendizagemdealunoscomnecessidadesespeciais; 
 

7-ProporcionaraEducaçãoAmbientalinterdisciplinaratravésdaimplantação 

doNEAM–NúcleodeEducaçãoAmbiental,visandoodesenvolvimento 

sustentávelemelhoriadaqualidadevidadacomunidadeescolar; 
 

8-ImplantaroProgramaEducaçãoProfissional,parajovenscommaisde14 

anosdeidade,emparceriacomInstituiçõesPúblicasePrivadas; 
 

9-ImplantarCursopreparatórioparavestibulareseconcursosnoperíodo 

noturnonasescolasmunicipais; 
 

10-Implantaraofertadeestágiosaosalunosdecursosdenívelmédio 

profissionalizantesnaadministraçãopública; 
 

11-Promoveraçõesparaerradicaroanalfabetismoemotivarempresas 

públicaseprivadasaoferecercursosdealfabetizaçãoedeeducaçãode 

jovenseadultos,paraseusempregadosedarcontinuidadeeampliaraoferta 

daEJA,emváriasmodalidadesdeensinosupletivo,parafavorecera 

conclusãodoensinofundamentalemédio; 
 

12-IncrementaroPrograma“Trainee”/PrefeituraMunicipaldePoá,ampliando 

estágiosnaadministraçãopúblicaparaalunosdecursostécnicose 

universitáriosearticularofertasdeestágiosjuntoàiniciativaprivada; 
 

13-AmpliarosNúcleosdeApoioPedagógicoparaatendimentoaosalunos 

portadoresdenecessidadeseducativasespeciais;



Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Diretório Municipal de 
Poá 

14 

 

 

 

 
 
 

14-Promoveraintegraçãodosalunoscomnecessidadeseducativasespeciais, 

atravésdemelhoriasnaestruturafísicaepedagógicadasunidadesescolares; 
 

15-Estabelecerparceriascomasociedadecivil,públicaeprivada,parao 

atendimentoaosalunosdenecessidadeseducativasespeciais,inclusivecom 

oficinasdeiniciaçãoprofissional; 
 

16-Adaptar e renovar o planodecarreiraparaoMagistério e inserir o quadro de 

apoio,para atenderarealidadepresenteefuturadosprofissionaisdaeducação; 
 

17-Convocar a equipe gestora concursada para assumirem seus cargos; 
 
18-Garantir20%dacargahoráriadosprofessoresparaapreparaçãodas 

aulas,avaliaçõesereuniõespedagógicas; 
 

19-Garantirformaçãocontinuadaaosprofessores,atravésdeaperfeiçoamento 

técnicopedagógico,paraatendimentodequalidadeaoseducandosdoensino 

regulareparaosqueapresentamnecessidadeseducacionaisespeciais; 
 

20=Apoioeintensificaçãodaparticipaçãodafamílianasatividadesdiáriasdas 

escolasporintermédiodaAssociaçãodePaiseMestres(APM); 
 

21-Instruiremotivaraparticipaçãodospaiscomoco-responsáveispelaeducação 

deseusfilhos e ampliar a participação da comunidade escolar; 
 

22-ImplantaraBibliotecaMunicipaldePoá,amplaemodernaecomacervo atualizado 

que de fato funcione;  
 

23-ImplantaroÔnibusdaLeituranacidade; 
 
24-Implantarespaçosdestinadosaoincentivoàleitura,comoCasasdaLeitura 

nosbairros,fazendo-oscresceremqualidadeeemquantidadedeacervo bibliográfico; 
 

25-IncrementaremtodasasescolasmunicipaisousodaInternetcomo 

recursodepesquisaeEAD(ensinoàdistância). 
 

26-Darcontinuidadeaoprogramadetransporteescolargarantindo 

deslocamentoaosalunosdoensinofundamentalqueestudemlongedesuas 

residênciasporfaltadevagas; 
 

27 -Promoveraaplicaçãodetestesdeacuidadevisualedefonoaudiólogoa 

todososeducandosdoensinofundamentaledaeducaçãoinfantil,emparceria 

comaSecretariadaSaúdeeOrganizaçõesNão-Governamentais;
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28-Continuarosprogramasdedistribuiçãodeuniformeescolar,materialde 

ensino,efornecimentodemerendaescolardequalidade; 
 

29-Continuidadeeampliaçãodosprogramas:NúcleodePrevençãoà 

GravideznaAdolescência(NUPEGA),PETI–ProgramadeErradicaçãode 

TrabalhoInfantil.ImplantarProjetoCantandoeDançandonaescolaeo 

CaráterConta;continuidadeeampliaçãodoapoioaosprogramasProerd, 

Previdaeoutrosquevisemàprevençãoecombateaousode 

drogas;continuidadeeampliaçãodoProgramaHortasEscolares,ampliaçãodo 

ProgramaAlunoGuia; 
 

30-Disponibilizarousodasdependênciasdasescolasparaatividades comunitárias; 
 

31-Continuidadedasaulasdeinglês(curricular)einclusãodelínguas 

estrangeiras,comooespanhol. 
 

32.Fomentarcampanhasdeeducaçãoehumanizaçãonotrânsito; 
 
33–CriaraUniversidadeMunicipal; 

 
34–CriaroCentroMunicipaldeEstudosSociológicoseFilósofos; 
 
35 – Buscar cumprir a demanda por vagas nas creches, implantando novas 
unidades.   

 

 
 
 

XII.Cidadeparatodos 
 
EstamosdiantedamaioroportunidadehistóricadePoá.Elaborandoumabase 

deprogramadegovernoquenãosendotudoéocomeçodeumasériede 

projetosqueatendamademandadopovodemodoquepossamosconstruira 

Poádenossossonhos.O PSOLrepresentarealmenteapossibilidadede 

construirmosumaCidadeparatodosmediantepolíticassustentáveis, 

planejadas,apoiadasnoPlanoDiretor,emconsonânciacomoquea 

populaçãoesperadeseusadministradores. 
 

 
 
 

1-Usoeocupaçãodosolo-ComplementaçãodareadequaçãodaLeideUsoe 

OcupaçãodoSolo,emconformidadecomoEstatutodaCidade,adequando-a 

aosnovosprocessosdedesenvolvimentodacidade; 
 

2-Planodedesenvolvimentosustentável-Desenvolverumamploestudo, 

identificandoasáreasdestinadasaocrescimentourbanoeanovos 

empreendimentos,emequilíbriocomaquelasdestinadasàpreservação 

ambientaledoturismosustentável;
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3-Campanhasdesustentabilidadeambiental:substituiçãodesacosplásticos 

pordepapelelâmpadasincandescentesporfrias; 
 

4-Ampliaçãodacooperaçãonosprogramasdereciclagemdacidade; 
 
5-AmpliaraatuaçãodaCentraldeCustosdeObrasPúblicas,visando 

padronizarospreçosdosprodutoseserviçoscontratadospelaPrefeitura; 
 

6-ImplantaraEscolaPúblicadeTrânsito,paracrianças,adolescentese adultos; 

 
7-Construçãodoterminalrodoviáriocomligaçãodiretaecobertaatéaestação detrem. 

 

8-Incrementaraexecuçãodeáreasdestinadasatravessiasdepedestresno 

centroebairros. 
 

9-Cicloviassinalizadasemrotasqueviabilizemtrânsitoseguro. 
 
10-Bicicletáriosmunicipaisjuntoàsestaçõesferroviárias; 

 
11-Estudoparareadequaçãodasviasparadiminuiçãodotrafegodeveículos 

emdeterminadasvias; 
 

12.Obrasecampanhasparaerradicaçãodeenchentesealagamentos; 


