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PLANO DE GOVERNO 

2021 – 2024   Coligação  POÁ DE CARA NOVA 

 

Começo o meu Plano de Governo, com esse lindo poema de “Cora Coralina” que deu início a  

minha carreira política iniciado a 12 anos.  

 

Saber Viver 

Não sei… Se a vida é curta 

Ou longa demais pra nós, 

Mas sei que nada do que vivemos 

Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe, 

Braço que envolve, 

Palavra que conforta, 

Silêncio que respeita, 

Alegria que contagia, 

Lágrima que corre, 

Olhar que acaricia, 

Desejo que sacia, 

Amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, 

É o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela 

Não seja nem curta, 

Nem longa demais, 

Mas que seja intensa, 

Verdadeira, pura… Enquanto durar 

                                    “Cora Coralina” 
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Sustentado nos pilares da democracia, do Estado Democrático de Direito, 

do respeito às minorias, às divergências, à diversidade da formação de nossa 

população, amparado nos princípios básicos que regem a boa administração 

pública, consignados no artigo 37 da Constituição Federal – legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - e ampliados pelo artigo 

19 da Constituição do Estado, em que se acrescentam os princípios da 

legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da 

motivação; propugnando alguns princípios elementares e iluminadores de 

todos os demais, como o respeito à dignidade da pessoa humana, o 

reconhecimento da igualdade entre todas as pessoas e o direito à liberdade, 

nosso projeto de governo reafirma seu compromisso com Poá a partir de seus 

principais valores: 

a consciência de que o Poder Público deve servir ao cidadão; 

a coragem; 

o capricho; 

a supremacia do interesse público sobre todos os demais; 

a responsabilidade fiscal; 

a sustentabilidade ambiental; 

o planejamento; 

o carinho com o cidadão; 

a compreensão de que a administração pública deve servir de modelo 

inspirador de novas práticas e posturas. 

Defendemos um governo que, busque a eficiência nos processos e comandos,  

a integração entre as equipes, a horizontalidade nas relações e a transversalidade nas ações, e, 

externamente, estabeleça uma relação de proximidade e de permanente 

diálogo com o cidadão, a fim de que este se sinta – e seja, efetivamente – 

protagonista na construção da cidade, nos contatos com o Poder Público e 

destinatário final de todas as iniciativas da administração. A sociedade, nesse 

contexto, deve ser compreendida como quem controla e fiscaliza o governo, a 

partir da ampla e ilimitada observância do princípio da transparência, 
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verdadeiro dogma de um governo que se quer dar a ver. 

Acreditamos em ações administrativas que tenham o foco no ser humano, 

em sua emancipação, em sua qualidade de vida, e na construção coletiva e 

permanente da cidade. O governo deve ser o articulador das políticas 

públicas, o mediador das relações entre os diversos setores da sociedade, o 

estimulador de atividades econômicas relevantes, o desestimulador de 

atividades não compatíveis com os avanços sociais, culturais e ambientais 

já conquistadas. Deve liderar processos de mudança e renovação que 

representem os anseios maiores da comunidade Poaense. 

Nosso governo terá a coragem e a determinação no enfrentamento para  

superar os problemas crônicos e promover as transformações nas diversas áreas, com  

Políticas Públicas eficazes. 

Teremos como meta a missão de planejar nosso município com uma previsão orçamentária  

muito menor do que verdadeiramente necessitamos, mas com respeito ao dinheiro público  

e dentro de uma gestão pautada pela eficiência iremos cumprir as metas determinadas na 

Lei de Diretriz Orçamentária do Município, e no cumprimento e compreensão das  

necessidades reais da nossa População. 

Investir na eficiência será o condão estrutural da nossa administração, preparar o nosso 

município para os novos tempos será nosso desafio. 

 O Agora é consolidar essa estruturação imediatamente e dar o passo seguinte, ou seja, pôr a  

cidade à serviço do cidadão Poaense. 

 Assim, firmes no propósito de trazer uma Gestão de renovação da  

administração pública em nossa cidade,  vamos acelerar nossos passos em busca de novas  

conquistas, elencamos a seguir nossos principais compromissos com Poá: 

 

 

NA SAÚDE: 

1. Proporcionar Atendimento de Urgência e Emergência para todos e com especialidades, 
aumentar a disponibilidade de plantonistas nas principais áreas da Saúde no Município; 

2. Saúde da Família: aumentar o atendimento domiciliar implantando o profissional de 
fisioterapia e também de farmacia e ampliar os serviços oferecidos pelos agentes 
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comunitários, priorizando a atenção básica e preventiva em todos os bairros e localidades do 
município; 

3. Implantar o sistema integrado da saúde, ofertando ao cidadão o “cartão mais saúde”; 

4. Criar a Farmácia itinerante para entrega dos medicamentos  

controlados e antibióticos; 

5. Utilizar o Prédio Público onde seria a unidade original da UPA CALMON VIANA da Rua Padre 
Eustáquio como nova opção de unidade de Saúde; 

6. Dar Ampliação de atendimento com flexibilização de Horários nas UBSs; 

7. Construir uma nova UBS, no Bairro do Perracine; 

8. Dar sequência às Manutenções e Ampliações de UBSs, por meio de mão de 

obra da Secretaria de Serviços Urbanos; 

9. Implantar 2 postos da Rede Bem Cuidar (Calmon Viana e Cidade Kemel); 

10. Manter e ampliar as ações em Saúde Bucal (Projeto Sorrir, Centros de 

Referência em Odontologia, próteses dentárias); 

11. Iniciar o Programa de Cuidado Materno-Infantil (Mãe 

Poaense, Escola de Mães e Avós; 

12. Implantar o Teleagendamento de consultas em todas as redes UBSs; 

13. Criar uma Comunidade Terapêutica Municipal, para acolher pessoas em 

situação de drogadição; 

14. Manter e ampliar os serviços de Saúde Mental; 

15. Fortalecimento da Rede de Atenção Psico-social; 

16. Implantação da informatização em Rede no CAPs, Agilizando a relação com os pacientes; 

17. Melhorar a Conexão de Necessidade na Parceria com o SAMU; 

18. Buscar a Implantação de uma base SAMU Zona Central; 

19. Criar na Municipalidade os Serviços de Telemedicina; 

20. Ampliação de Exames no Centro Especialidades Pediátricas; 

21. Criar unidades de Pronto Atendimento 24 horas; 

22. Ampliação de Exames no CEME-Centro de Especialidades do Município; 

23. Implantar unidade de atendimento especializado para a saúde da mulher e idoso; 
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NA EDUCAÇÃO: 

1. Desenvolver a Qualidade do Ensino: buscar a equidade na rede municipal, independente da 
condição social, econômica, étnico-racial e cultural da população. Promover investimentos 
permanentes na Educação Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Especial e de jovens e 
adultos (EJA). 

2. Ampliar e intensificar a aplicação do Plano Municipal de Educação: implementar as metas e 
estratégias para o futuro educacional da cidade para os próximos 20 anos, com abrangência 
para todas as classes e articular o Ensino Fundamental com o Ensino Médio, visando aumentar 
a inclusão dos jovens na continuidade do ensino. 

3. Bolsas de Intercâmbio: implantar e buscar incentivar nossos jovens na busca pelos seus 
sonhos através da educação, oportunizando nossos alunos a participar de intercâmbios, 
nacionais e internacionais com instituições educacionais, custeadas em parceria com a 
iniciativa privada; 

4. Concluir as manutenções e reformas/ampliações das nossas unidades educacionais; 

5. Buscar parcerias para conclusão da obra do CEP (Centro Educacional Poaense) localizado no 
bairro do Santa Luiza para efetivar uma Parceria Público Privado (PPP); 

6. Criar em nossa Rede de Ensino Municipal: o dispositivo de alerta e segurança, com interface 
na central de monitoramento da Secretaria de Segurança; 

7. Promover parcerias com instituições que trabalhem com gastronomia, 

objetivando a requalificação da merenda escolar; 

8. Aumentar o índice de qualidade nos alimentos que fazem parte da Merenda Escolar com 
produtos da Agricultura sem agrotóxicos, naturais e de alta qualidade nutricional; 

9. Manter e ampliar o programa de distribuição gratuita anual de uniformes 

escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino; 

10. Implantar uma Central de Uniformes; 

11. Promover a qualificação dos Servidores Públicos Municipais, por meio de 

formação permanente, na melhoria da auto estima, Capacitação, bem estar e saúde  

psicológica com total acompanhamento de profissionais qualificados; 

12. Criar equipamento Público específico para ser receptivo deste profissional da educação 
que necessite de um espaço para integração, socialização, capacitação mas também de 
convivência e acompanhamento profissional de saúde física e mental, fora de seu habitat 
educacional; 

13. Plano de Carreira dos Profissionais da Educação: manter atualizado o plano de carreira, 
respeitando o profissional da área da educação, incentivado sua qualificação para que seja 
efetivamente valorizado e, como contrapartida, desempenhe sua função com amor e zelo pela 
educação das crianças e dos jovens Poaense; 

14. Implantar progressivamente o atendimento dos alunos em tempo integral, 
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iniciando por escolas situadas em bairros com maior vulnerabilidade social; 

15. Construir novas quadras cobertas; 

16. Possibilitar aos pais/responsáveis o acesso/acompanhamento do rendimento 

escolar dos alunos por APL Digital; 

17. Possibilitar, em parceria com a Secretaria de Saúde, o diagnóstico de 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação que já estão em sala de aula; 

18. Garantir os encaminhamentos ao ITEM 8, ampliando os atendimentos 

realizados em parceria com a SMS; 

19. Igualdade Social: apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento dos 
alunos portadores de necessidades especiais e visando a inclusão nas escolas convencionais; 

20. Criar Núcleo de Atendimento Especial as pessoas com deficiências (visual, auditiva, DI, TED) 

Através de atendimento especializado; 

21. Avaliar a necessidade de professor auxiliar e profissional de apoio escolar em sala de aula; 

22. Ampliar a atuação do CASE com a colaboração de profissionais 

multidisciplinares da SMS (psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, 

neurologistas e demais especialidades), priorizando o atendimento aos alunos 

das escolas da rede municipal; 

23. Criar e desenvolver projetos no turno inverso envolvendo: capacitação, arte, cultura e 
esporte; 

24. Incentivar a criação de bandas escolares, em parceria com a iniciativa 

privada, oferecendo suporte para viabilizar o funcionamento; 

25. Estimular a criação de Grêmios Estudantis nas escolas, incentivando o 

protagonismo e a consciência cidadã dos alunos. 

26. Cursos de Formação e Capacitação Técnica: disponibilizar para população cursos técnicos 
para qualificação da mão de obra, nas diversas áreas, em especial naquelas que impactem na 
economia do município, como ETEC, SESI, SESC, SENAI; 

27. Criar o Pré-Enem nos bairros; 

28. Criar e Promover o Programa de resgate as culturas e manifestações folclóricas, 
objetivando trabalhos inclusivos para todas as crianças terem acesso a musicalidade e 
liberdade de expressão; 

 

NA SEGURANÇA: 
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1. Ampliar o número de Guardas Municipais envolvidos no projeto Prevenção 

antes da Repressão; 

2. Criar a Operação Tudo Azul para operações específicas nas datas comemorativas; 

3. Garantir a segurança dos munícipes e de seus patrimônios, por meio de 

patrulhas preventivas itinerantes, com apoio da Polícia militar; 

4. Ampliar a participação da Guarda Municipal nos Eventos Públicos, inclusive 

Esportivos; 

5. Fortalecer as Ações Integradas de prevenção à Drogas desenvolvendo ações em locais 

específicos com vistas à redução da criminalidade e do tráfico de drogas; 

6. Ampliar ações de Policiamento comunitário, mantendo sempre presente nos bairros da 
cidade; 

7. Ampliar o número de Patrulhas Escolares; 

8. Ampliar o número de câmeras de videomonitoramento; 

9. Implantar nas principais vias das divisas com outros municípios “Câmeras inteligentes” de 
monitoramento de veículos; 

10. Ampliar os treinamentos e cursos de capacitação para a Guarda Municipal; 

11. Fortalecer a integração entre os órgãos de segurança pública; 

12. Estabelecer cronogramas para treinamento continuado dos Agentes da Nossa GCM; 

13. Criar no município de Poá dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública, programa 
de olho no bairro; compartilhamento de imagens com os moradores; 

14. Criar o Grupo Policial Ambiental (GPOA), para execução de ações de 

Polícia Ambiental por Patrulhas Especializadas da Guarda Municipal, preservando 

o Patrimônio Cultural, Turístico e Ambiental da nossa cidade; 

15. Ampliar o efetivo da Guarda Municipal; 

16. Equipar constantemente nossa corporação da nossa GCM; 

 

NO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE: 

Políticas Públicas 

1. Estimular o uso de bicicletas como meio de transporte alternativo; 

2. Recuperar os passeios públicos através da ampliação das calçadas, 

privilegiando a acessibilidade e a socialização dos espaços; 

3. Planejar e implantar calçadas comunitárias em bairros de baixa renda 
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acompanhando o trajeto do sistema de transporte coletivo; 

4. Viabilizar a construção de um Centro Administrativo Limpeza Urbana e Drenagem; 

5. Projetar novo sistema de drenagem nos bairros e áreas que tenham esta necessidade; 

6. Implantar o plano de saneamento para micro e macro drenagem nos 

Bairros do Município aonde não há captação de pluviais; 

7. Implantar Ecopontos em nos bairros na cidade; 

8. Ampliar o Projeto de utilização de mão de obra frente de trabalho;  

9. Implantar Sistema Informatizado e Georreferenciado para o Serviço 

Limpeza Urbana; 

10. Criar o Plano de Modernização da Iluminação Pública; 

11.  Utilizar da Georeferência da empresa que detém a concessão da rede de água e esgoto; 

para melhorar a eficiência e serviços prestados no município, acompanhando e fiscalizando a  

qualidade da água que utilizamos; 

12. Acompanhar a Implementação e ampliação das redes de água e esgoto até o destino as 
residências ou estações de tratamento de esgoto, com vistas a atingir a universalização do 
sistema, mas também dar segurança e qualidade; 

13. Buscar junto as esferas Governamentais Estaduais e Federais, recursos para dar 
continuidade à Obra de Construção da nova Alça do Viaduto Tancredo Neves; 

 

Pavimentação 

14. Criar Programa de ações de Microrevestimento Asfáltico - Operação 

Asfalto Liso; 

15. Dar continuidade na recuperação de vias com Blocos de Concreto; 

16. Dar continuidade aos projetos de pavimentação asfáltica; 

17. Criar às operações de pavimentação com estratégia de prioridades e necessidades; 

 

Mobilidade Urbana  

18. Criar novas rotas e ciclovias interligando com ruas internas dos bairros; 

19. Ampliar as Ciclofaixas de Lazer integrando com outras de corrida e caminhada; 

20. Requalificar mais cruzamentos semafóricos e faixas de pedestres; 

21. Criar novos pontos de bicicletários públicos; 
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Trânsito 

22. Entre os problemas que afligem o cotidiano das cidades, certamente as questões 
relacionadas à mobilidade têm grande influência sobre o declínio da qualidade de vida dos 
cidadãos. 

No centro destes problemas está a dificuldade cada vez maior de se acessar os serviços e as 
oportunidades presentes nas cidades. Neste sentido, a realização das atividades diárias mais 
simples como o acesso ao trabalho, educação, recreação e compras, tem consumido uma 
proporção significativa de recursos naturais, financeiros e humanos, resultado das dificuldades 
impostas pelos atuais padrões de mobilidade urbana. 

As ações de transporte sustentável e mobilidade urbana focam sua atenção na melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, baseadas na construção de cidades mais acessíveis, na redução 
das desigualdades sociais e na preocupação com o meio ambiente e com o planejamento 
ordenado. 

Em tal área, certamente é preciso valorizar meios de transporte público coletivo, buscando o 
barateamento desta modalidade aos usuários e integrando diferentes meios de transporte. 

23. Buscar com a Iniciativa Privada parceria para implantação de uma rede de Bicicletas de 
Aluguel; 

24. Implantar mais abrigos nos bairros; 

25. Criar novas linhas de transporte municipal; 

26. Criar uma “Escola Pública de Trânsito”; 

 

 

Reestruturação Urbana 

27. Criar o Plano de Risco de Acidentes, de modo preventivo ao cidadão; 

28. Buscar alternativas para melhorar a acessibilidade com novas calçadas de passeio no 

Município; 

29. Implantar melhorias de acessibilidade urbana nas principais vias da cidade para pessoas 
com deficiência, cadeirantes, idosos, gestantes; 

30. Implantar Iluminação nas faixas de pedestres no plano de risco de acidentes; 

31. Buscar alternativas para viabilizar o programa paisagístico “Poá Cidade das Orquídeas, nas 
principais vias da cidade; 

32. Implantar o Programa de Sinalização Aérea no Centro da Cidade; 

33. Implantar nas praças públicas brinquedos acessíveis as pessoas com deficiência; 

 

NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

Inovação 
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1. Programa Paisagístico “Poá Cidade das Orquídeas”; 

2. APL – Fomentar os Arranjos Produtivos Locais; 

- Alimentos; 

- Artesanato; 

- Saúde; 

- Energia; 

- Turismo de um dia; 

- Construção Civil; 

3. Criar o “Poá ParqueTecnológico”; 

4. Buscar alternativas para viabilizar o projeto Poá, Cidade Digital. 

 

Empreendedorismo 

5. Levar a Educação Empreendedora para as escolas da rede municipal; 

6. Ampliar os Processos de Desburocratização: Banco de Serviços - Junta 

Comercial, Abertura de Empresas; 

7. Fomentar o empreendedorismo, através do Programa Poá Empresa: 

Banco de Serviços – Microcrédito, Interlocução com Políticas Públicas 

Municipais, Estaduais e Federais. 

 

Atração De Investimentos 

8. Propor Adequações das Áreas Empresariais: 

- Nova Poá: área de extensão Av. João Pecky; 

- Vila Fonte Aurea: Av. Antonio Massa e Av. Edir Mendonça; 

- Centro: Av. Vital Brasil; 

9. Fomentar a Rota do Ecoturismo, visando fomentar a economia 

familiar, valorizar a cultura local e incentivar o turismo na cidade. 

 

NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Assistência Social 

1. Ampliar a Descentralização do Cadastro Único; 

2. Ampliar os serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; 
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3. Instituir o projeto de Empreendedorismo Social "Mulher Empreendedora"; 

4. Criar Abrigos Institucionais; 

5. Criar o Programa Trabalho e Ação, auxílio desemprego pelo prazo determinado na prestação  

de serviços de mão de obra; 

6. Aprimorar o projeto de Acolhimento e Inserção social; 

7. Ampliar o atendimento de Gestantes e Recém-Nascidos. Disponibilizar kits e incentivos às 
gestantes que tenham completado o Pré-Natal; 

8. Instituir o Programa Jovem Aprendiz no âmbito dos órgãos da Prefeitura; 

9. Criar Centro de Treinamentos de mão de obra, através de ensino profissionalizante 
oferecendo cursos gratuitos nas áreas administrativas, costuras, artesanal, beleza serviços e 
construção civil; 

10. Aprimorar e dar continuidade a parcerias com as Entidades Municipais que tenham 
trabalhos sociais na cidade; 

11. Instituir o Programa Arte Terapia no município; 

 

Habitação 

11. Criar o projeto Meu Lar no Meu Lugar, para os idosos; 

12. Criar o Programa Arquiteto de Família,  para as famílias cujas moradias estão 

localizadas em Áreas Especiais de Interesse Social; 

13. Intensificar o Programa “Cidade Legal” de Regularização Fundiária; 

14. Agilizar os processos de Regularização Fundiária em andamento; 

 

 

NO DESENVOLVIMENTO ECONOMIA CRIATIVA: 

Infra Estrutura ao Artesanato 

1. Ampliar o número de vagas para novos artesãos; 

2. Adquirir manufaturados para o Departamento de Artesanato;  

3. Equipar as unidades de capacitação; 

 

Apoio ao Produtor / Empreendedor 

4. Criar Programa Poá Empreendendo: realizar estudo e implantar Programas de Capacitação e 
Treinamento para aperfeiçoamento da mão de obra aos artesãos da cidade; 

5. Buscar Programa de Financiamentos; 
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 6. Avaliar o potencial e criar projetos de fomento à implantação de feiras itinerantes no 
circuito turístico e cultural da cidade; 

 

 

NO ESPORTE: 

1. Criar a Academia Municipal; 

2. Criar um Calendário de atividades Esportivas e de Lazer; 

3. Melhorar, ampliar, qualificar e promover a segurança dos espaços públicos de 

esporte e lazer em nossa cidade; 

4. Regulamentar o Uso dos Complexo Esportivo Municipais, contendo Campos de futebol, 
quadras, pista de caminhada e outros; 

5. Buscar parcerias com Associações e Organizações Sociais no fomento e inserções de 
Projetos que Promovam o Esporte no Município através de subvenção e parcerias público 
privado; 

6. Criar e desenvolver cursos e oficinas para a qualificação dos nossos atletas; 

7. Manter, Criar, qualificar e ampliar os projetos de esporte e lazer como: 

- Jogos Regionais; 

- Jogos Abertos; 

- Jogos Escolares de Poá; 

- Jogos Paraolimpicos; 

- Projeto Atletismo Poá; 

- Brincando na Escola; 

- Jogos de Verão; 

- Vamos de Skate; 

- Olimpíadas municipais; 

8. Aumentar a Participação da População na Prática de Atividades Físicas: desenvolver ações 
voltadas para a Saúde, com a disponibilização de espaços públicos (pistas de caminhada, 
praças, ginásios, parques, escolas e centros comunitários) voltados às ações saudáveis como 
caminhada e corridas melhorando à qualidade de vida, abrangendo todas as faixas etárias e 
gêneros e promover um acompanhamento mais próximo junto à população de melhor idade. 

 

NO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: 

Poá, de uma vez por todas, deve atentar para a área ambiental – Protegendo uma das maiores 
riquezas da cidade que são nossas águas. Crescimento sustentável, direcionado e monitorado 
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pelo Poder Público é o que manterá nossa cidade sempre linda e ecológica, com melhor 
qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 

1. Estimular o Programa Municipal de Reciclagem – nas escolas, praças e parques; 

2. Aderir a programas de outras esferas de governo, que estimulem a 

sustentabilidade ambiental; 

3. Elaborar o Guia de Sustentabilidade Ambiental; 

4. Elaborar, em parceria com a CRUMA, o projeto “Sistema Online de Gestão 

Ambiental Municipal”; 

5. Delimitar as Áreas de Interesse do Ambiente Natural – do município; 

6. Criar o Parque Municipal da Cidade ao lado da fonte áurea, em área pertencente ao 
município; 

7. Criar o Programa de plantio de árvores na cidade e conscientizar os cidadãos da importância 
de zelar pelo meio ambiente; 

8. Estabelecer um programa de Educação Ambiental para a rede pública de 

ensino municipal; 

9. Realizar a Conferência Ambiental como resgate da agenda XXI; 

10. Criar o espaço do Eco-camping, tornando-o um espaço público para o 

Ecoturismo. 

11. Qualificar praças e áreas verdes. 

12. Criar Ecopontos de Descartes de Resíduos de Demolição; 

 

 

NA QUESTÃO ANIMAL: 

1. Criar a Coordenadoria Municipal de Proteção Animal; 

2. Estabelecer Convênio com Clínicas Veterinárias; 

3. Promover o programa de castrações de cães e gatos; 

4. Instituir o projeto de Lares provisórios para cães vítimas de atropelamentos 

ou doenças; 

5. Criar o Pronto Socorro Pet; 

6. Elaborar o Código de Proteção Animal; 

7. implantar o Programa de “Castra móvel” no município; 
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NO TURISMO: 

Infraestrutura 

1. Ampliar a sinalização turística municipal e monitorar as condições das placas 

instaladas; 

2. Incentivar o empresariado local à contratação e utilização de mão de obra 

profissionalizada no setor do turismo, bem como incentivar eventos de 

capacitação; 

3. Captar Novos Eventos para Poá: atrair para a cidade eventos de negócio, lazer e 
entretenimento, com ações conjuntas com órgãos e entidades privadas; 

4. Manter as subvenções para desenvolvimento de Projetos Turísticos que 

fazem parte do Calendário Turístico do Município; 

5. Qualificar a iluminação pública dos pontos turísticos; 

6. Criar o atendimento dos profissionais do turismo para as pessoas com 

deficiência; 

7. Elaborar rotas acessíveis e inseri-las no aplicativo “Poá Tem”. 

8. Qualificar o Balneário Municipal e realizar Parcerias Público Privado (PPP), na sua Gestão 
como equipamento Turístico; 

 

Gestão e Legislação 

9. Criar banco de pré-projetos prioritários, de acordo com as demandas do 

Plano Municipal de Turismo, para a inscrição em editais de captação de recursos; 

10. Fomentar o Fundo Municipal de Turismo: capital público e privado; 

11. Realizar campanha de sensibilização junto aos empresários sobre a 

importância da adesão aos eventos municipais; 

12. Fomentar ações mitigatórias e preventivas para o impacto ambiental por 

parte dos eventos geradores de grande fluxo turístico. 

 

Promoção e Comercialização 

13. Elaborar Plano de Marketing de Poá contendo metas e indicadores de 

desempenho, atribuição de responsabilidades, fundamentado em pesquisa sobre 

a demanda turística; 

14. Fortalecer os eixos temáticos turísticos: Poá Colonial, Poá Cultural, 
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Poá Comercial, como ferramentas de marketing do destino; 

15. Fortalecer o posicionamento Turístico de Poá com a utilização das 

redes sociais, a realização de campanhas de promoção, o oferecimento de 

conteúdo em idiomas estrangeiros nos materiais de divulgação e a participação 

em feiras e eventos; 

16. Firmar parcerias com cidades e países vizinhos, para promoção, divulgação 

e comercialização do turismo; 

17. Fomentar e garantir o desenvolvimento dos eventos culturais e religiosos já consolidados 
no município como: Virada Cultural, Projeto Verão, Vem que Tem Folia, Aniversário da Cidade, 
Dia da Dança, Glorifica Poá, Arraiá da Gente, Feira Fitness, Feira Pet, Férias na Praça, Festival 
de Música, Rock na Praça, Festa do Divino, Passos da Paixão,  Festival Food Truck, Expoá, Dia 
das Crianças, Dia do Samba e Natal das Luzes, buscando recurso com iniciativa privada e 
subvenções estaduais e federais; 

18. Qualificar o Centro comercial de Poá para atração de eventos 

consolidando-o como atrativo turístico do Centro Gastronômico; 

19. Elaborar calendário de eventos integrado e aplicativo municipal “Poá Tem”. 

 

NA CULTURA: 

Poá: território criativo 

1. Garantir o desenvolvimento pleno do Plano Municipal de Cultura; 

2. Promover a transversalidade do fazer cultural, criando ou fortalecendo 

interface com o turismo, educação, saúde, qualidade ambiental, justiça social, 

desenvolvimento urbano; 

3. Manter e ampliar os programas culturais já estabelecidos e consolidados, como a Virada 
Cultural, Projeto Verão, Vem que Tem Folia, Aniversário da Cidade, Dia da Dança, Glorifica Poá, 
Arraiá da Gente, Feira Fitness, Feira Pet, Férias na Praça, Festival de Música, Rock na Praça, 
Festa do Divino, Passos da Paixão, Festival Truck, Expoá, Dia das Crianças, Dia do Samba e 
Natal das Luzes, buscando recursos com iniciativa privada e subvenções estaduais e federais; 

4. Criar circuito cultural de valorização e difusão artística nas comunidades; 

5- Buscar parcerias com Associações e Organizações Sociais no fomento e inserções de 
Projetos que Promovam a Cultura no Município através de subvenção e parcerias público 
privado; 

6. Facilitar a consolidação da cultura como arranjo produtivo local através da 

política de editais e do diálogo permanente com agentes e protagonistas 

culturais; 
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7. Garantir a participação em programas federais e estaduais em busca de parcerias para a 

Fomentar nosso Teatro Municipal; 

8. Inaugurar a Pinacoteca da Cidade e manter sua programação anual; 

9. Promover novas áreas de interesse cultural, catalogando novos pontos culturais; 

10. Fazer o inventário do Patrimônio Cultural de natureza material e imaterial 

presente no município. 

11. Criar dentro da Municipalidade o “Programa Espaço Criativo”, para entretenimento das 
Crianças e Adolescentes; 

 

Cultura e os Direitos da Pessoa 

12. Manter o reconhecimento de iniciativas de agentes da cultura popular 

através da premiação a fazedores de cultura com o MOVIMENTO – Prêmio de 

Reconhecimento da Cultura Popular; 

13. Assegurar os direitos da pessoa garantindo o acesso aos equipamentos e 

bens culturais; 

14. Promover ações que ampliem a acessibilidade aos bens e equipamentos 

culturais; 

15. Proteger e promover as identidades e a diversidade cultural como o 

Movimento da Comunidade Negra, o Movimento LGBT, os movimentos 

feministas, as comunidades indígenas, e imigrantes recentes; 

16. Aprimorar o diálogo e transversalidade da cultura com as outras áreas 

fundamentais do cotidiano como a saúde, educação e segurança. 

Cultura e Desenvolvimento Sustentável 

17. Mapear, fortalecer e capacitar as atividades, equipamentos e as cadeias 

criativas como o Carnaval, o Movimento Tradicionalista, o Cinema, a Moda,  

as novas mídias e a diversidade dos territórios criativos da cidade; 

18. Criar ferramentas de uso e acesso ao PROCULTURA – Programa 

Municipal de Incentivo à Cultura com a implementação do mecanismo de 

incentivo fiscal; 

19. Fortalecer o pleno funcionamento do Plano Municipal de Cultura; 

20. Ampliar o fomento e a democratização do acesso aos recursos 
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financeiros por meio de editais;  

21. Estimular o intercâmbio cultural regional; 

 

NA GESTÃO: 

Arrecadação 

1. Instituir o Programa Arrecadação Eficiente que propõe a gestão de todas as 

receitas tributárias do município por um único órgão. 

Ações: 

- Recadastramento mobiliário e imobiliário; 

- Gestão e ações nas receitas não tributárias; 

- Unificação do cadastro tributário na Secretaria de Receita; 

- Alteração no conceito da Secretaria passando para um conceito de 

Administração Tributária. 

 

Administração e Finanças 

2. Programa Cuidando do Servidor – Propõe uma remodelação na 

administração de pessoal, criando uma assessoria com o objetivo de 

aproximar os servidores do governo e melhor atendê-los. 

Ações: 

- Melhoria dos processos internos oferecendo uma cartilha de procedimentos, 

informações e procedimentos da administração aos servidores; 

- Criar uma comissão mista (Administração/Servidores) para remodelar o 

Estatuto do servidor, atualizando-o; 

- Criar a implantação do ponto biométrico; 

- Remodelar o Plano de Carreira da Educação e revisão do plano de carreira para 

 os demais cargos existentes na administração; 

- Implementar e qualificar o desenvolvimento de pessoal com uma política 

abrangente de Desenvolvimento de Recursos Humanos, indo desde a 

acolhida no ingresso até o momento de sua aposentadoria. 

3. Programa Gestão com Parceria – Propõe uma melhoria e controle dos 

gastos da administração direta e indireta otimizando recursos, medindo em 
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índice, ampliando e qualificando o serviço público. 

 

Ações: 

- Remodelar os processos internos tornando-os mais ágeis e transparentes, 

aproximando o servidor e fornecedor da administração, promovendo dessa 

forma uma redução de custos e melhoria nas atividades; 

- Controlar sistematicamente através de metas todos os gastos e despesas; 

- Criar políticas de desenvolvimento na área de Tecnologia de Informação; 

 

Gerenciamento Estratégico 

4. Poá precisa de uma “Nova Planta Urbana”, planejada para a preservação ambiental e que ao 
mesmo tempo permita o crescimento econômico do Município. Planejamento urbano envolve 
uma gama de matérias, sendo extremamente interdisciplinar: trânsito, turismo, meio 
ambiente, moradia, emprego, qualidade de vida e saneamento básico, entre outras, são 
questões que dependem de uma cidade bem pensada. Cabe ao Poder Público induzir e 
monitorar o crescimento, para que seja sustentável. 

5. Desenvolver uma “Nova Planta Urbana” para a cidade: remodelar a urbanização do 
município, induzindo o crescimento para áreas de menor interesse ambiental, preservando 
áreas de estágio avançado de vegetação. Promover a descentralização da cidade, realocando 
órgãos públicos, escolas, bancos e serviços de interesse público para regiões que dispõem de 
melhor acessibilidade e trafegabilidade. 

6. Programa Gestão Estratégica – Qualificar a gestão de projetos, melhorando 

a ferramenta de controle para dar mais transparência ao andamento de cada 

projeto. 

Ações: 

-- Criar e Promover o Projeto de Gerenciamento Estratégico, tornando-a dinâmica e prática e 
eficaz na busca de recursos de Programas Estaduais e Federais; 

- Auxiliar as secretarias na montagem dos projetos, referenciados pelo plano 

de governo; 

- Divulgar no Portal da Transparência os cronogramas e andamentos de cada 

projeto acompanhado; 

 

Participação Popular 

 7. Criar os programas de participação popular, como o Bairro da 

Gente, o Prefeito Recebe e o Vice-Prefeito Recebe; 
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 8. Programa Prefeitura Digital – Aprimorar as ferramentas digitais de contato e 

divulgação com a Prefeitura. 

 

Ações: 

- Criar o aplicativo digital Poá Tem, Poá Resolve, com transparência da 

demanda resolvida; 

- Divulgar e ampliar o aplicativo Poá Tem; 

- Aperfeiçoar o site da Transparência aproximando o cidadão da prefeitura. 
 

 

“Poá de Cara Nova” Gestão Eficiente. 


