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Considerações Iniciais: 

 

Todos nós conhecemos e temos acompanhado a grave crise que 

assola o planeta, fruto da pandemia declarada em razão da Covid-19. Não bastasse 

isso, também enfrentamos grave crise política, com enfraquecimento e conflito das 

Instituições, em detrimento do exercício da Democracia. 

 

É chegado o momento de enfrentarmos de pé, todas as adversidades 

políticas, sociais e sanitárias, para o bom exercício da Democracia. As eleições 

traduzem esse exercício. E isso só é possível com clareza de informações, após um 

diagnóstico eficaz e transparente. 

 

O presente Plano de Governo é fruto de um trabalho sério, efetivado 

após percorrermos os quatro cantos da cidade, cada bairro, cada rua e cada 

residência. Ouvimos a população, suas angústias e suas dificuldades, seus desejos e 

suas necessidades. 

 

Com isso, construímos um planejamento daquilo que se espera que o 

Poder Público devolva aos poaenses, castigados nos últimos anos, seja pela inércia 

dos gestores, seja pelo nefasto desejo de poder. 

 

Nossas ideias talvez sejam trabalhosas para sua efetivação, mas 

certamente vêm imbuídas do desejo mais sincero e profundo de fazer o melhor, de 

fazer aquilo que é certo! 

 

E isso não significa que o debate se esgotou.  

 

Não! 

 

Longe disso, aliás. Uma gestão pública eficiente é construída com a 

oitiva daqueles que detém o efetivo Poder: os poaenses. E por isso, os objetivos e 
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ideias aqui lançadas podem e devem ser aprimoradas ao longo do tempo, para que a 

prestação dos serviços públicos ocorra com excelência. 

 

Um fator é certo: nosso maior objetivo é reorganizar Poá! E com esse 

desejo, passamos a apresentar nosso Plano de Governo. 

 

 

Mensagem da Candidata a Prefeita: 

 

Sou Márcia Bin, esposa do Testinha. Mãe de três filhos e avó de seis 

lindos netinhos... dois já estão chegando! Formada em Gestão Pública, fui Secretária 

Municipal de Promoção Social por seis anos. 

 

Participo ativamente da política poaense há mais de duas décadas, 

acompanhando meu amado esposo, ex-vereador e ex-prefeito de Poá. Cansada de ver 

os rumos ruins que a cidade vem tomando, decidi, junto com minha família, que é 

chegada a hora de encarar um novo desafio, e então, resolvi que deveria disputar o 

cargo de Prefeita da Cidade de Poá! 

 

Nosso objetivo é devolver para a população aquilo que ela merece, 

com qualidade, respeito, responsabilidade e transparência. Por isso, com muito carinho 

preparamos essas propostas, que certamente ajudarão a tornar Poá uma Cidade mais 

humana, onde se tem orgulho de viver. 

 

Um abraço a todos e muito obrigado! 

 

Márcia Bin, esposa do ex-Prefeito Testinha. 
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Mensagem do Candidato a Vice-Prefeito: 

 

Olá minhas amigas e meus amigos poaenses! 

 

Com muita honra, muito orgulho e com o coração cheio de paz, venho 

aqui deixar uma mensagem para vocês. 

 

Poá necessita hoje mais do que uma Prefeita, precisa de 

administradores que reflitam sobre o passado, trabalhem firmemente no presente e 

repensem no futuro, para novamente ocupar o lugar de destaque que merece, e 

devolver aos poaenses o seu orgulho de uma cidade digna. 

 

Mais do que nunca e antes de mais nada, precisamos de um plano 

emergencial para atender às necessidades da nossa gente, resgatando o que está 

paralisado e retomando projetos de sucesso, que visam o melhor para a população. 

 

Isso tem que ocorrer de forma conjunta, afinal, o Poder é do poaense. 

Vamos juntos construir uma nova história para Poá! 

 

Grande abraço e muito obrigado! 

 

Geraldo Oliveira 

 

 

SAÚDE 

 

➢ Contribuir com a qualidade de vida da população Poaense;  

➢ Implantar sistema de controle e logística para a pessoa com deficiência e 

pessoa idosa, assegurando qualidade de vida;  

➢ Implantar o ambulatório de feridas oferecendo de forma humanizada, 

individualizada e sistematizada, objetivando a qualidade do cuidado pautado em 
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uma visão holística para o atendimento de prevenção e tratamento aos 

portadores de lesões por meio de acompanhamento ambulatorial regular; 

➢ Disponibilizar um serviço de atendimento ambulatorial especializado 

multidisciplinar para pacientes acometidos de dores crônicas; 

➢ Implantar o núcleo permanente de ações de combate ao coronavírus e às 

síndromes respiratórias agudas-sars; 

➢ Controlar e prevenir as zoonoses do município; 

➢ Reestruturar o bem estar animal, com o controle e redução da população dos 

animais errantes (abandonados), com cuidados clínicos e cirúrgicos, com a 

realização de atos de adoção destes animais por munícipes, com a 

conscientização sobre o bem-estar animal;  

➢ Implantar o núcleo de enfrentamento a violência doméstica; 

➢ Dar mais qualidade aos serviços de assistência farmacêutica no SUS, tendo 

uma distribuição de medicamentos e insumos mais controlada, evitando 

desperdício e aumentando a economicidade; 

➢ Implantar uma sala de educação permanente em saúde que viabilize acesso a 

conteúdos educacionais produzidos por instituições de ensino em saúde de 

referência; 

➢ Implantar o sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema único de 

saúde e o plano institucional de desenvolvimento de pessoal dos profissionais 

da saúde; 

➢ Melhorar o programa de saúde da mulher; 

➢ Fortalecer o programa de aleitamento materno; 

➢ Garantir a retomada da obra da UPA de Calmon Viana; 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

➢ Incentivar a formação continuada visando a qualificação dos profissionais da 

Educação; 

➢ Propor a criação do Programa de capacitação dos profissionais da educação; 
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➢ Organizar e reforçar o acervo existente na Secretaria; 

➢ Reconhecer a importância da interação com a comunidade para a formação 

profissional; 

➢ Propor a criação de uma Comissão da Educação, para que emitam parecer 

técnico para reorganizar o Estatuto e demais legislações pertinentes a educação 

do Município; 

➢ Elaborar Matriz Curricular de acordo com a BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular); 

➢ Requalificar a oferta de ensino de música para os alunos do Ensino 

Fundamental I e II; 

➢ Cumprir as metas estipuladas no âmbito do Plano Municipal de Educação; 

➢ Garantir a qualidade e permanência do estudante na escola; 

➢ Garantir o acesso ao transporte escolar, conforme a lei; 

➢ Oferecer alimentação de qualidade;  

➢ Criar o Projeto Educação Ligada com parceria entre outras áreas;  

➢ Ampliar as vagas na Educação Infantil; 

➢ Aderir ao Programa Pró-Infância do Governo Federal; 

➢ Promover a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade; 

➢ Aprimorar os programas de alfabetização e leitura, articulado com o MEC, 

considerando a integração entre os diversos recursos pedagógicos existentes; 

➢ Ampliar o número de vagas às salas de apoio e acompanhamento à inclusão; 

➢ Realizar a formação em serviço a todos os envolvidos no atendimento ao público 

alvo da educação especial; 

➢ Adequar os prédios para a completa acessibilidade; 

➢ Garantir a Educação Bilingue (Libras) para os portadores de necessidades 

especiais (auditiva) e aos envolvidos em seu processo de aprendizagem; 

➢ Garantir a retomada das obras do Centro Educacional Poaense – CEP Santa 

Luiza; 
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SEGURANÇA 

 

➢ Aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal; 

➢ Otimizar o controle de Acesso aos Próprios Públicos Municipais; 

➢ Implantar programa de prevenção intersetorial/interistitucional e participativo, 

nos moldes dos Territórios da Paz do Pronasci; 

➢ Instituir o Programa Atividade Delegada em parceria com o Governo do Estado 

de São Paulo; 

➢ Criar Comitê Gestor Intersetorial coordenado pela pasta de Segurança Urbana 

para articular projetos e ações; 

➢ Efetivar estratégias para fomentar a participação comunitária e a governança 

corporativa nos bairros; 

➢ Constituir comissões civis comunitárias nos bairros; 

➢ Integrar o atual sistema municipal para melhor aproveitamento das informações 

da Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito, SAMU, Defesa Civil e 

Meio Ambiente; 

➢ Integrar o sistema de videomonitoramento com a Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros; 

➢ Ampliar e reativar o videomonitoramento para locais mais vulneráveis à 

criminalidade; 

➢ Estabelecer cronograma de ações preventivas em locais mais vulneráveis e ao 

enfrentamento as drogas; 

➢ Sistematizar as informações em proveito da inteligência em matéria de 

segurança urbana; 

➢ Reequipar a Guarda Civil Municipal com material e infraestrutura adequada; 

➢ Implementar ações intersetorial desenvolvida de forma integrada com o Governo 

Federal por meio do Programa “Crack é possível Vencer”; 

➢ Fortalecer o Programa PROERD a nível municipal com os agentes da Guarda 

Civil Municipal; 
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➢ Pleitear junto ao Governo do Estado de São Paulo a ampliação ao acesso às 

informações criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado do sistema 

INFO-CRIM; 

➢ Pleitear ao Governo Federal acesso ao Sistema de Informação de Segurança – 

INFO SEG do Ministério da Justiça; 

➢ Promover pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução da 

criminalidade, bem como interagir com a comunidade acadêmica para realizar 

estudos; 

➢ Realizar pesquisa de vitimização estabelecendo diagnóstico do quadro da 

violência/criminalidade e do nível de serviços prestado pela segurança pública; 

➢ Engajar os Conselhos Comunitários de Segurança e Tutelares nas ações 

preventivas de segurança no combate a perturbação do sossego; 

 

 

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 

➢ Criar zonas de baixo impacto de carbono nos bairros, com ruas de pedestres e 

calçadas ampliadas para atividades de lazer e cultura, limitando a circulação de 

veículos motorizados; 

➢ Realizar estudo de impacto de vizinhança em especial o aumento de circulação 

de veículos de uso individual quando da autorização de empreendimentos de 

grande porte, inclusive aqueles beneficiados com concessão de autorização de 

potencial construtivo; 

➢ Formular e implementar atividades voltadas à educação para a mobilidade 

urbana em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes escolares 

pública e privada e redes sociais; 

➢ Executar as políticas públicas de interesse da administração direta ou indireta, 

coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do Município 

que interfiram nos assuntos de transportes e trânsito; 



 

9 

➢ Instalar processo de melhoria contínua, ordenando a disciplina e ordem do 

trânsito, com estímulo à participação de empresários e agentes de transportes 

urbanos; 

➢ Desenvolver novas tecnologias relacionadas com a colocação, fiscalização e 

registro de infrações, desenvolvendo novos meios de sinalização adequados a 

cada localidade; 

➢ Promover ações de educação e treinamento sobre questões de trânsito; 

➢ Promover estudos de planejamento e projeto visando a expansão e melhoria da 

rede viária; 

➢ Ampliar a oferta de ciclo-rotas (ciclovias, ciclo faixas e caminhos compartilhados) 

e bicicletários/paraciclos criando uma rede de bicicletas integrada com todos os 

modais de transporte municipal; 

➢ Levar a educação de trânsito para todas as escolas da rede pública e privada; 

➢ Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos 

mobiliários e nos equipamentos urbanos; 

 

 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

➢ Pleitear recurso com o Governo Federal e Estadual para implantação do 4° 

CRAS; 

➢ Estabelecer Parcerias com o Grupo “S” (Senac/Sebrae/Senae), implantação de 

cursos, empreendedorismo, educação financeira, cursos complementares; 

➢ Garantir a capacitação sistemática da equipe multiprofissional;  

➢ Contribuir com atualização do diagnóstico sócio territorial do município; 

➢ Progredir no fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS); 

➢ Criar e Formalizar um canal de atendimento com os lideres comunitários, 

associações amigos de bairro e organizações não governamentais; 

➢ Ampliar a Casa de Cursos no Bairro Jardim Nova Poá, capacitando um número 

maior de munícipes para geração de renda; 
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➢ Desenvolver ações culturais, educacionais e atividades diversas periodicamente 

nos bairros com a população local; 

➢ Propor a criação do Banco de Alimentos; 

➢ Criar CRAS Itinerante nos Bairros (Periodicamente); 

➢ Fortalecer a criação da Horto-terapia; 

➢ Fortalecer a política municipal do Idoso; 

 

 

MULHER 

 

➢ Elaborar o plano municipal de políticas para mulheres; 

➢ Garantir a Sala Lilás da Patrulha Maria da Penha na prevenção e atendimento 

aos chamados emergenciais das mulheres vítimas de violência doméstica, com 

medida protetiva concedida pelo Poder Público; 

➢ Auxiliar o Programa: e agora, José? - Grupo socioeducativo com homens 

autores de violência doméstica contra as mulheres; 

➢ Buscar parceria com o Governo de São Paulo para implantação da Delegacia da 

Mulher; 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

➢ Implantar o programa Poá Capacita – SEI – Sala do Empreendedor Inovador; 

➢ Desenvolver parceria com o Sistema S, buscar unidades avançados do Senac, 

Senai, Sebrae, Sesc, Sesi, com cronograma semanal, mensal e anual de 

atividades; 

➢ Implantar o Programa Empreenda Fácil Poá para facilitar a vida do 

empreendedor inclusive com atuação em unidade móvel, para ir até a população 

mais carente e que possa ter uma forma de renda local, com dignidade e 

segurança previdenciária com a adesão ao MEI, utilizando o Via Rápida 
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Empresa (VRE REDESIM) da Junta Comercial do Estado de São Paulo 

(Jucesp); 

➢ Criar o Descomplica Poá para auxiliar os serviços, hoje prescritos no NAP, como 

emissão da carteira de trabalho, Seguro desemprego, Procon, Junta militar e 

Banco do Povo; 

➢ Fomentar o Polo de Empresas de Inovação e Tecnologia; 

➢ Desenvolver parceria com a FIESP – Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo medidas efetivas para atração de novas empresas para Poá; 

➢ Criar o Polo da confecção, com costureiras dos bairros devidamente 

credenciadas, com formalização com o MEI e cadastro nas confecções locais 

para suprirem demandas de produção; 

➢ Incentivar o Consumo do comércio local da água Poá e da água Natureza, no 

sentido de fomentar a expansão dos Recursos Naturais da Cidade; 

➢ Criar o Vem pra Poá com objetivo de incentivar empresas que geram empregos 

para o município 

 

 

CULTURA 

 

➢ Propor o incentivo das feiras em espaços públicos aos artesãos da cidade; 

➢ Garantir a manutenção do Teatro Municipal e suas atividades artísticas; 

➢ Incentivar os munícipes a serem roteiristas câmeras de seu próprio filme; 

➢ Garantir a manutenção da Casa do Artesão propiciando a divulgação do 

artesanato local e regional; 

➢ Fortalecer as políticas de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, 

arquitetônico, ambiental, natural e paisagístico do Município; 

➢ Garantir o acesso da população à informação e a produção artística; 

➢ Incentivar a participação das culturas populares nas atividades artísticas da 

cidade; 

➢ Propor programas de cunho artístico a população (dança, teatro, música, arte 

circense); 
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➢ Adequar os espaços da Praça de Eventos, para garantir melhor aproveitamento 

da área cultural e turística e festas da cidade; 

 

 

ESPORTE E LAZER 

 

➢ Propor a realização anual de campeonatos Inter escolares com todas as 

modalidades esportivas; 

➢ Garantir apoio com os espaços próprios, escolas, quadras, ginásios, praças 

publicas e praça de eventos para o atendimento nos padrões de excelência para 

cada modalidade nos núcleos esportivos a serem desenvolvidos nas 

comunidades; 

➢ Apoiar as ONGs Organizações não governamentais do esporte, a saber: Clubes 

esportivos do futebol campestre, de salão, academias de artes marciais, em 

todas as suas modalidades, para que se realizem em seus festivais, 

campeonatos, apresentações em local e data previamente estipulados no 

calendário municipal de esportes para suas realizações; 

➢ Auxiliar a realização das maratonas: Dia do ciclismo, Dia da caminhada para 

todas as idades, Caminhada inclusiva para pessoas com necessidades 

especiais, Corrida oficial do município com 5 mil metros e suas respectivas 

premiações; 

➢ Propor chamamento às entidades sociais que contemplam a melhor idade ou 

idade Sênior, para o desenvolvimento das práticas esportivas pertinentes as 

suas respectivas decisões; 

➢ Implantar o Programa Poá Esporte adequando as diversas modalidades e suas 

faixas etárias; 

➢ Readequar as academias ao ar livre e manutenção dos equipamentos; 

➢ Propor a criação do Comitê Esportivo Municipal; 

➢ Propor a criação do Bolsa Atleta com apoio da iniciativa privada; 

➢ Propor melhorias do Ginásio de Esportes; 
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TURISMO 

 

➢ Propor a criação do Comitê do Turismo Municipal; 

➢ Normatizar a atividade turística municipal; 

➢ Implementar a Lei da Política Municipal de Turismo para incentivo e geração de 

trabalho, renda e estimulo ao Empreendedorismo em parceria com a iniciativa 

privada; 

➢ Propor a criação do inventário da oferta turística do Município; 

➢ Garantir o manual de identidade visual e sinalização turística; 

➢ Propor a criação do sistema de informação turística; 

➢ Promover a acessibilidade nos pontos turísticos para atender ao estatuto da 

pessoa com deficiência; 

➢ Criar o Programa Municipal Turismo do Saber: Onde escolas municipais, 

estaduais e privadas acompanhadas de monitores visitam próprios públicos e 

tomam conhecimento de sua história; 

➢ Propor a criação de Lei de Incentivo Fiscal para novas empresas do setor de 

turismo que vierem a se instalar no município; 

➢ Implementar ações para garantir os eventos, feiras e exposições turísticas; 

➢ Apoiar ação de visitas monitoradas aos pontos turísticos dos próprios públicos; 

➢ Concluir o balneário e demais obras de cunho turístico, através de investimentos 

do BID, iniciativa privada ou governos Estadual e Federal, gerando emprego e 

renda a população poaense; 

➢ Revitalizar e modernizar os pontos históricos e turísticos do Município; 

➢ Incentivar o comércio e empresas do setor de turismo a se cadastrarem no 

CADASTUR; 

➢ Reestruturar e readequar com melhor qualidade a tradicional Festa das 

Orquídeas, com parceiros do comércio, indústrias inclusive com empresários 

dos setores produtivos e de serviços do Brasil; 

➢ Incentivar o artesanato como fonte de turismo e demais atividades; 

➢ Apoiar atividades da Casa do Artesão como fomento turístico; 

 



 

14 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO  

 

➢ Implantar o sistema de parques municipais e áreas protegidas do município;  

➢ Garantir a política municipal de destinação e tratamento de resíduos sólidos;  

➢ Promover a coleta seletiva e a inclusão de catadores por meio de cooperativas;  

➢ Implantar Eco Pontos para auxiliar na gestão dos resíduos; 

➢ Avançar com o Governo do Estado o programa de limpeza e despoluição do Rio 

Tietê; 

➢ Ampliar o Programa de Arborização Urbana Poá + Verde com apoio da 

população na preservação ambiental; 

➢ Intensificar ações no plano municipal de arborização urbana municipal de forma 

ordenada na cidade;  

➢ Criar a política municipal de educação ambiental nas escolas do município; 

➢ Dar continuidade às ações previstas nos Plano Municipal de Saneamento em 

parceria com a Empresa de Saneamento; 

➢ Instituir e executar o Plano Municipal de Macrodrenagem em parceria com o 

Governo do Estado;  

➢ Promover o Licenciamento Ambiental municipalizado em parceria com o 

Governo de São Paulo; 

➢ Instituir o Parque das Fontes em vista a preservação das nascentes; 

➢ Implantar corredor Ecológico na região das Fontes e áreas protegidas; 

➢ Estabelecer parceria para Implantação do Orquidário Municipal;  

➢ Promover o Programa de educação ambiental de Horta nas Escolas; 

➢ Executar parceria para despoluição dos córregos na cidade e manutenção com 

o objetivo de evitar enchentes e outros problemas relativos à saúde pública; 

➢ Promover ações de mapeamento e adoção de medidas de proteção e controle 

das áreas de riscos;  

➢ Instituir programa Coletando para recolhimento de resíduos garantindo a limpeza 

e adequação das áreas na cidade; 

➢ Promover adequação das praças e áreas verdes garantindo qualidade de vida a 

população;  
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➢ Garantir a fiscalização ambiental em parceria com a Secretaria de Segurança 

Municipal com objetivo de preservar as áreas da cidade; 

➢ Promover mapeamento e cadastramento das galerias de águas pluviais em 

melhora do escoamento das águas superficiais; 

➢ Implantar o programa de monitoramento das atividades poluidoras no município 

em parceria com o Governo do Estado de São Paulo; 

➢ Fortalecer as parcerias entre instituições de ensino superior e a Secretaria de 

Meio Ambiente; 

➢ Promover adequação do viveiro municipal com o cultivo de mudas nativas da 

região; 

➢ Revitalizar espaços públicos, como praças e jardins com base em conceitos 

ecologicamente corretos; 

➢ Garantir os estudos e levantamentos de dados ambientais da região do 

Município de Poá; 

➢ Criar o Programa “Nascentes Vivas”; 

➢ Intensificar as ações ambientais no Município de Poá para participação do 

Município no Programa Verde e Azul da Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente do Governo do Estado de São Paulo; 

➢ Consolidar as legislações municipais em proteção ao meio ambiente e áreas 

protegidas; 

➢ Garantir a manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental  

➢ Intensificar melhorias em bairros por meio da criação do Programa Cidade + 

Limpa; 

 

 

HABITAÇÃO 

 

➢ Garantir parceria com o Governo do Estado de São Paulo no Programa Estadual 

de Regularização Fundiária Urbana, o Cidade Legal;  

➢ Propor  adequação das construções vertical e horizontal no município para 

garantia dos equipamentos urbanos;  
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➢ Implementar o Programa Municipal de Redução de Riscos, incluindo o sistema 

de monitoramento de áreas em situação de risco; 

 

 

OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA 

 

➢ Realizar levantamento da situação de conservação de todos os prédios 

municipais, relatórios e projetos que servirão de base para elaboração do plano 

de manutenção dos prédios; 

➢ Analisar a atual e futura demandas de equipamentos públicos; 

➢ Propor estudos da atualização do Plano Diretor do Município; 

➢ Propor estudos para readequar a malha viária incluindo pavimentação e 

recapeamento de vias, microdrenagem urbana e ampliação da iluminação 

pública em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado e iniciativa 

privada; 

➢ Continuar melhorando o sistema de iluminação pública com a substituição das 

lâmpadas comuns por leds, trazendo economia e maior segurança; 

➢ Manter parques e praças em conservação e manutenção; 

➢ Propor adequação com obras para proteção de áreas sujeitas a inundações e de 

risco; 

➢ Realizar estudos de melhorias de infra-estrutura nos bairros; 

➢ Fomentar a implantação de energia sustentável; 

➢ Descentralizar o setor de projetos do Setor de Obras Públicas e buscar implantar 

parcerias da Prefeitura com as entidades e associações de classe do Município, 

visando a otimização da demanda de projetos submetidos à Municipalidade. 

Dessa maneira a secretaria focará em planejamento e gerenciamento das obras 

da cidade.  

➢ Fazer levantamento da situação de conservação de todos os prédios municipais, 

relatórios e projetos que servirão de base para elaboração de um plano de 

manutenção dos prédios municipais, de forma que os gastos necessários 
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possam ser previstos no orçamento anual da Prefeitura, a fim de evitar a 

deterioração dos prédios existentes. 

➢ Analisar a atual e futura demanda de equipamentos públicos, por exemplo 

Creches e Escolas, de forma a verificar a necessidade de construção de um 

equipamento novo ou ampliação de um existente. De posse desses dados, 

podemos definir se a melhor opção seria o investimento direto pela prefeitura ou 

por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), para um retorno mais rápido.  

➢ Propor a criação de micro-células de trabalho nos bairros, a fim de obter 

informações junto aos munícipes quanto às necessidades e deficiências dos 

serviços e equipamentos públicos na região, como complementação ao trabalho 

previsto no item anterior, tornando a população mais próxima da administração 

pública, criando o sentimento de participação e consequentemente gerando 

maior popularidade ao governo. 

 


