
PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 
 

PREFEITO:  

 

PEDRO VIVIANI 

- Poaense nato; 

- 62 anos; 

- Professor de economia e finanças públicas; 

- advogado; 

- Líder estudantil quando cursava o ensino médio e superior; 

- Funcionário público estadual, aposentado, com 39 anos de experiência na 

Administração Pública e Educação (concursado); 

- Trabalhou na Caixa Econômica Estadual (concursado); 

- Trabalhou na multinacional Komatsu Dresser; 

 - Vereador, Atuante e combativo fez história como parlamentar que mais 

apresentou projetos de Lei de interesse do povo poaense. Foi membro da Comissão 

de Sistematização na elaboração da Lei Orgânica do Município. Aprovou 45 

emendas.  

- Experiência política, fiel e dedicado, milita no mesmo partido PMN – Partido da 

Mobilização Nacional há mais de 30 anos. É membro do Diretório Nacional do 

Partido, Conselho de Ética e Instituto de Estudos Políticos “Juscelino Kubitschek”. 

- Viúvo; 

- 2 (dois) filhos, Afonso, advogado, Thiago, advogados pós-graduado especialista 

em contratos, 3 (três) netos, Pedro Henrique, 15 anos, Luiza, 6 anos, Lucca, 3 anos; 

 

   

VICE-PREFEITO:  

 

- DALMO TORRES FAVARO 

- Poaense; 

- 51 anos; 

- Formado em Pedagogia com especialidade no ensino fundamental e educação; 

- Especialização no Programa de Desenvolvimento Familiar para Educadores no 

Instituto Souza Campos; 

- Carteiro Concursado; 

- Agente de Correio e Distribuição, no CDD Poá, há 33 anos; 

- Fez parte do grupo que criou os CEP's (Código de endereçamento postal) da 

cidade de Poá; 

- Experiência política, milita no PMN – Partido da Mobilização Nacional, há mais 

de 30 anos; 

- Foi um dos principais moderadores da comunidade no Facebook, “Poá com 

Acento”. 

- Casado, com MARTA BORSARI ROSAL FAVARO professora aposentada do 

ensino público estadual, com mais de 30 anos de experiência em educação 

(concursada); 

- 1 (uma) filha, Doutora Ingrid Torres Favaro, advogada, pós graduada em Direito 

do Trabalho e Processo do Trabalho e Direito Público; 

- 1 (uma) enteada Mariana Rosal, formada em Técnico de Segurança do Trabalho; 

 
 



ADMINISTRAÇÃO 
 
 
SERVIDORES: 
 
- Reafirmar a política de realização de concurso ou processo seletivo público para 
ingresso, acesso, transposição, transferência, remoção, progressão funcional dos 
servidores de carreira; 
- Observar a data base anual para concessão de reajustes ou preferencialmente, 
aumentos salariais; 
- Criar rol de atribuições das funções desenvolvidas pelos servidores;  
- Consolidar e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários; 
- Garantir evolução dos servidores por antiguidade e merecimento; 
- Garantir a realização de concursos para promoção meritória; 
- Evidenciar esforços para garantir que funcionários concursados de carreira ocupem 
cargos em comissão por designação ou transposição; 
- Evidenciar esforços para garantir o aperfeiçoamento dos servidores de carreira 
patrocinando o acesso a cursos de graduação e de capacitação, em parceria com 
instituições de ensino; 
- Evidenciar esforços para contratar plano de saúde coletivo para servidores ativos, 
inativos e seus dependentes; 
- Manter auxílio-alimentação e evidenciar esforços para criar auxílio-refeição;  
 
ADMINISTRAÇÃO: 
 
- Cumprir as Constituições Federal, Estadual , Lei Orgânica e Lei de responsabilidade 
fiscal; 
- Resgatar a qualidade dos serviços públicos no município; 
- Colocar em funcionamento os Conselhos Populares de educação, saúde, promoção 
social, obras e serviços urbanos, segurança, cultura, esporte, turismo, mulher, 
criança, adolescente, melhor idade, habitação e meio ambiente;  
- Rever, reavaliar, manter, aditar ou rescindir contratos de concessões e permissões;  
- Criar departamentos de planejamento, gerenciamento e controle, administrativo e 
financeiro objetivando à modernização da administração pública garantindo, 
eficiência dos serviços públicos;  
- Criar departamentos de documentos eletrônicos, digitação, armazenamento de 
documentos históricos, leis municipais, orçamento anual, lei de diretrizes 
orçamentária, plano plurianual e outros com participação popular;  
- Criar departamento de informatização integrada; 
- Minimizar a frota de veículos de passeio, maximizar a frota de máquinas, 
caminhões e ambulâncias; 
- Rever, reavaliar e modificar os procedimentos na administração, eliminando 
perdas, prestigiando o reaproveitamento de materiais. 
 
 
 
 



 
EDUCAÇÃO 
 
- Manter a aplicação do índice obrigatório e evidenciar esforços para ampliação dos 
recursos financeiros para educação; 
- Criar cardápio mensal da merenda escolar que será definido pela qualidade e a 
variedade dos alimentos objetivando a segurança alimentar dos alunos, inclusive das 
crianças que necessitam de refeições especiais como diabéticas, alérgicas; 
- Criar cozinha piloto; 
- Evidenciar esforços para introduzir na rede de ensino municipal a obrigatoriedade 
de exames de sangue, urina, fezes, visão e outros periodicamente;    
- Aperfeiçoar a distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos 
observando as estações do ano; 
- Criar departamento de estudo estatístico da rede física municipal objetivando 
adequar à construção de unidades escolares observando a demanda dos bairros; 
- Evidenciar esforços para encerrar o funcionamento de escolas que estão sediadas 
em prédios inadequados e sem condições de funcionamento; 
- Evidenciar esforços para encerrar o funcionamento de escolas que estão sediadas 
em imóveis alugados (residências) adaptados e sem condições de funcionamento; 
- Reformar unidades escolares e creches estabelecendo padrão oficial e igualitário 
atendendo às necessidades dos alunos; 
- Construção de escola e creches com observância do padrão oficial e igualitário 
atendendo às necessidades dos alunos;  
- Evidenciar esforços para ampliar o acesso à educação de tempo integral nas EMEBs; 
- Evidenciar esforços para ampliar recursos financeiros objetivando criar mais vagas 
nas EMEIs; 
- Evidenciar esforços para ampliar recursos financeiros objetivando criar mais vagas 
nas creches; 
- Evidenciar esforços em conjunto com a APAE, para criar a casa da criança e 
adolescente garantindo o acesso de alunos com necessidades especiais com 
acompanhamento médico periódico por médicos como neurologistas, psicólogos e 
outros;  
- Criar política de educação de jovens e adultos objetivando eliminar o 
analfabetismo;  
- Evidenciar esforços para ampliar os anos de estudo da população; 
- Reorganizar o funcionamento da biblioteca municipal introduzindo sistema de 
pesquisa eletrônica; 
- Criar centro de estudos de informática.   
 
 
SAÚDE 
 
- Manter a aplicação do índice obrigatório e evidenciar esforços para ampliação dos 
recursos financeiros para saúde; 
- Evidenciar esforços para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde; 
- Remodelar o atendimento de urgência e emergência, mantendo ambulâncias nos 
postos de saúde nos bairros;  



- Reivindicar do Governo Federal a instalação de UPA - Unidade de Pronto 
Atendimento; 
- Reivindicar do Governo Estadual a instalação de AME – Ambulatório Médico de 
Especialidades; 
- Remodelar a rede de saúde mental, objetivando a minimização de aviamento de 
medicamentos psicotrópicos, enfrentamento à dependência de drogas, com 
acompanhamento psicológico de urgência, emergência; 
- Evidenciar esforços para atendimento ambulatorial rotineiro dos portadores de 
doenças crônicas, crianças e melhor idade; 
- Evidenciar esforços para criar a casa de atendimento da mulher e do homem 
realizando exames como “Papa Nicolau”, mamografia, ultrassonografia (pélvica, 
próstata e outras); 
- Evidenciar esforços para criar novos centros de atendimento de fisioterapia;   
- Criar os serviços de assistência farmacêutica;  
- Aumentar equipes de atendimento do PSF - Programa de Saúde da Família; 
- Criar a central de transportes de pacientes;  
- Evidenciar esforços junto aos governos Federal e Estadual, objetivando à 
transformação do Posto de Pronto Atendimento do Jardim Medina em hospital e 
maternidade ou elaborar novo projeto e destinar área para implantação do hospital 
municipal, em conjunto com Estado e União. 
- Criar o laboratório municipal; 
- Evidenciar esforços para aparelhar todos os postos de saúde do município com 
mamógrafos, ultrassonografia (pélvica, próstata e outras) evitando grandes 
deslocamentos de cidadãos;  
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
- Efetivar a inclusão social dos cidadãos vulneráveis;  
- Integração especial dos cidadãos vulneráveis às necessidades de saúde, educação, 
trabalho e segurança pública; 
- Regionalizar o atendimento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; 
- Criar Programa Família Acolhedora para atendimento de crianças vulneráveis; 
- Redefinir os parâmetros de atendimento de adolescentes em situação de 
vulnerabilidade; 
- Evidenciar esforços para criação do restaurante popular em parceria com o Governo 
do Estado. 
 
 
CULTURA 
 
- Fomentar a proteção do patrimônio cultural como ligação entre o passado, 
presente e futuro; 
- Criar a Casa da Cultura; 
- Fomentar o desenvolvimento artístico e cultural, criando os projetos:  
  - Música na praça; 
  - Teatro para todos; 
  - Orquestra sinfônica; 



  - Festival de música; 
  - Festival de Bandas e fanfarras; 
  - Festival de Dança de Salão; 
  - Festivais de música gospel; 
  - Cinema para todos. 
 
 
 
 
SEGURANÇA 
 
- Harmonizar os planos de segurança com a participação do CONSEG – Conselho de 
Segurança, Polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal, Segurança Patrimonial e 
Vigilância Noturna, elaborando modelo de administração integrada de segurança 
pública; 
- Ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento;  
- Reestruturar a Guarda Civil Municipal; 
- Estabelecer convênios com o Governo do Estado para formação de guardas da 
Guarda Civil Municipal;  
- Vigilância vinte e quatro horas nas passarelas; 
- Rondas permanentes da Guarda Civil Municipal;  
- Criar o grupamento de ronda por motocicletas da Guarda Civil Municipal.  
 
 
HABITAÇÃO 
 
- Criar a COHAB – Companhia de Habitação, priorizando a construção de moradias 
populares para funcionários municipais, famílias de baixa renda e comunidades 
multifamiliares;  
- Acelerar a regularização fundiária; 
- Evidenciar esforços para erradicar áreas de risco; 
- Pleitear recursos estaduais e federais para os interessados nos Programas da CDHU 
e Minha Casa Minha Vida. 
 
 
ESPORTES E LAZER  
 
- Criar o projeto todos em movimento voltado para a saúde e qualidade de vida, 
observando-se todas as faixas etárias e gêneros; 
- Valorizar a participação de crianças, adolescentes, adultos, melhor idade na prática 
esportiva; 
- Incentivar a participação de professores de educação física das redes municipal e 
estadual de ensino encaminhando atletas destacados nas diversas modalidades para 
integrarem as seleções municipais; 
- Evidenciar esforços para criação dos campeonatos municipais de futebol, nas 
diversas  categorias; 
- Realização de jogos escolares municipais; 



- Incentivar a participação de pessoas com necessidades especiais e garantir 
equipamentos adequados para prática de esportes; 
- Fomentar o desenvolvimento de lazer comunitário criando espaços de lazer nos 
bairros; 
- Criar o projeto brincadeiras de crianças desenvolvendo atividades de lazer em todo 
o município, em espaços públicos nos finais de semana e feriados, oportunizando 
lazer e entretenimento à comunidade em geral, por meio do projeto; 
- Evidenciar esforços para realização de gincanas, envolvendo tarefas culturais, 
esportivas e de lazer; 
- Criar o programa de ginástica com aulas de alongamento, aeróbica e localizada; 
- Ampliar a instalação de academias ao ar livre em diversos pontos da cidade; 
- Apoiar atletas para representar a cidade através do programa “Adote um Atleta”. 
 
 
MEIO AMBIENTE 
 
- Desenvolver, conjuntamente com a SABESP, proposta para atingir o percentual de 
100% de distribuição de água tratada;  
- Desenvolver, conjuntamente com a SABESP, proposta para atingir o percentual de 
100% de coleta e tratamento de esgoto;  
- Fiscalizar e erradicar a contaminação do lençol freático, especialmente próximo as 
nascentes, fontes Áurea e Primavera; 
- Fiscalizar e erradicar a poluição do ar obrigando os poluidores a instalarem 
equipamentos antipoluentes;   
- Incentivar e colaborar com a CRUMA na coleta seletiva; 
- Criação de parques lineares buscando soluções para aumentar a capacidade de 
absorção natural da água no espaço urbano; 
- Organizar a arborização de ruas, com espécies adequadas e participação de 
moradores no plantio e cuidados com árvores; 
- Cadastrar, proteger áreas públicas desenvolvendo projetos de proteção e 
construção de espaços de lazer; 
- Ampliar o número de parques e praças nas áreas verdes dos bairros; 
- Reivindicar do Governo Estadual a compensação das áreas verdes devastadas com a 
construção do rodoanel; 
- Criar o viveiro de mudas; 
- Iniciar o mais audacioso plano de coleta de águas pluviais, objetivando erradicar 
enchentes;   
- Incentivar a criação de hortas comunitárias com a autorização de proprietários de 
terrenos desocupados nos bairros. 
 
 
MOBILIDADE URBANA, ACESSIBILIDADE E TRÂNSITO 
 
- Ampliar a oferta de transporte coletivo a preço compatível; 
- Viabilizar pesquisa de opinião pública para implantação de ciclovias e bicicletários 
coletivos;  
- Eliminação de congestionamento do trânsito; 



- Garantir a acessibilidade com segurança nos transportes coletivos de pessoas com 
necessidades especiais; 
- Realização de campanhas e palestras para motoristas e pedestres; 
- Incentivar a instalação de estacionamentos verticais no centro visando facilitar o 
estacionamento de consumidores para fortalecer o comércio; 
- Evidenciar esforços para iniciar a implantação de integração do transporte coletivo;  
- Ampliar o rebaixamento de guias para circulação de cadeirantes;  
- Incentivar e garantir acessibilidade de pessoas com necessidades especiais nos 
comércios, prédios públicos e outros. 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
- Incentivar a criação e formalização de micro empresas; 
- Incentivar a criação de empreendimentos empresariais;  
- Evidenciar esforços na formação de novos empreendedores; 
- Estimular a criação de cooperativas de prestadores de serviços de limpeza; 
- Estimular a criação de cooperativas de prestadores de serviços de montagem; 
- Estimular a criação de cooperativas de prestadores de serviços de construção civil; 
- Estimular a criação de cooperativas de prestadores de serviços de costura; 
- Estimular a criação de cooperativas de prestadores de serviços de ajardinamento. 
- Criar o centro comercial de Poá, com a construção e instalação do maior centro de 
compra e venda do Estado de São Paulo, viabilizando arrecadação de receitas 
perdidas; 
 
MULHER 
 
- Combater com veemência as desigualdades entre homens e mulheres; 
- Desenvolver iniciativas de valorização da mulher; 
- Reivindicar Junto ao Governo Estadual a Criação da Delegacia da Mulher.   
- Fazer cumprir os dispositivos da LEI MARIA DA PENHA; 
 
TURISMO 
 
- Evidenciar esforços para desenvolver o turismo de finais de semana; 
- Incentivar o funcionamento da feira do artesanato; 
- Incentivar o funcionamento da feira da filatelia; 
- Incentivar o funcionamento da feira de moedas antigas;  
- Incentivar a constante realização de eventos; 
- Incentivar a realização de eventos religiosos católicos e evangélicos; 
- Evidenciar esforços para iniciar a divulgação das riquezas do município pelo país, 
especialmente das águas; 
- realização da festa das águas; 
 - realização da festa das orquídeas; 
- realização da marcha para Jesus; 
- realização do tapete de “Corpus Christi”. 
 
 


