
Plano de Governo Gian Lopes 2021 – 2024 

Para Poá Continuar Crescendo 

QUEM TRABALHA MERECE CONTINUAR 

Apresentação 

Um plano de governo deve ser para toda uma sociedade. Não é só uma 

exigência legal, mas principalmente uma diretriz para quem vai gerir nossa 

cidade. 

 Aqui estão os resultados das ideias, sugestões, reclamações, necessidades, 

sensações e orientações vindas da população, das instituições organizadas, 

de todos aqueles que se interessam pelo bem estar e qualidade de vida da 

população poaense.  

Um projeto político ético, concebido em um dos momentos mais críticos da 

história do município, onde se enfrentou uma grande dívida de mais de R$ 

100 milhões de restos a pagar empenhados, e ainda se enfrenta a perda de 

40% da receita orçamentária e uma das maiores pandemias da história da 

humanidade, com o novo coronavírus. 

O Programa de Governo 2021-2024 que apresentamos para a consideração 

de toda a sociedade poaense se propõe caminhar na direção que tem 

orientado o atual mandato e que busca consolidar Poá como uma cidade 

socialmente justa, solidária, sustentável, desenvolvida, com oportunidades 

e que assegura a qualidade de vida para todos os habitantes. 

Assim se promove a verdadeira democracia! 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação Gian Lopes (Prefeito) 

Em tempos tão desafiadores é preciso coragem e experiência de quem 

enfrentou os maiores desafios da história do município de Poá para que a 

máquina pública não pare e continue na direção de um futuro melhor para 

todos. Nos primeiros dias da nova administração nos deparamos com uma 

triste realidade: uma dívida de R$ 23 milhões de INSS e, o pior, outra que 

atingia a casa de R$ 101 milhões de restos a pagar empenhados.  

Meses depois, um cenário muito mais sombrio veio à tona: a perda de 40% 

da receita, com a saída da sede do serviço de leasing Banco Itaú. Mas as 

políticas aplicadas a partir de 2017 pela nossa gestão evitaram a catástrofe 

econômica, como lançaram os alicerces para um desenvolvimento 

sustentável que, no médio prazo, permitiu Poá ingressar nos trilhos do 

desenvolvimento.  

Hoje, já conseguimos entregar diversas obras para a nossa população, como 

o Pronto Atendimento Infantil 24 horas, o novo Centro Odontológico, o 

novo Centro de Especialidades a nova e moderna Escola Estância 

Hidromineral, a nova Escola da Perracine, conclusão do reservatório do 

piscinão, reformas de várias praças, entrega da Praça da Juventude, 

transformação na passagem subterrânea, programa de iluminação, o maior 

programa de regularização fundiária da história, contratação de novos 

guardas municipais, a nova Companhia da Polícia Militar, mais de 50% das 

obras do viaduto concluídas e muito mais. 

Reconhecemos que muitas coisas ainda precisam ser feitas, mas o mais 

importante é que também sabemos que estamos no caminho certo. Nosso 

segundo mandato vai concluir o novo viaduto, avançará na conclusão do 

Centro de Segurança Integrada (CSI), na construção de novas creches, 

novas escolas, dará continuidade no programa de iluminação de led nos 

bairros, prosseguirá incentivando a chegada de novas empresas, ampliará a 

geração de emprego e muitas outras ações que estão neste plano de gestão 

institucional elaborado nos pilares da ética, do bom governo e da sociedade 

participante.  

Com muita coragem temos provado que é possível administrar a cidade de 

forma transparente. Não tem sido fácil, pois Poá enfrentou os tempos mais 

difíceis e complexos da sua história. Mas com muita austeridade e 

responsabilidade, enfrentamos todas adversidades, mostramos resultados e 



temos a plena convicção de que estamos preparados para avançar muito 

mais. Hoje, Poá está muito mais forte, por isso, podemos ser otimistas em 

relação ao futuro. Juntos, vamos continuar construindo uma cidade muito 

melhor para viver.  

Gian Lopes 

 

Apresentação Marquinhos Indaiá (Vice-prefeito) 

Peço licença para trazer uma mensagem a toda à população poaense. 

Fizemos importantes investimentos em infraestrutura, educação, saúde, 

atração de novas empresas e geração de emprego para o nosso município. 

O maior desafio da nossa gestão foi enfrentar as grandes dificuldades como 

milhões de dívidas ao assumir, perda de 40% do orçamento e uma das 

piores pandemias da história.  

Foi necessário fazer gestão para colocar a casa em ordem. As primeiras 

medidas foram conversar com fornecedores, rever contratos e valores e 

diminuir custos. O planejamento de cada ação foi refletido no orçamento e 

a qualidade dos gastos melhorou a cada dia.  

Hoje, muitas obras estão em planejamento e andamento. Este cenário só foi 

possível pela decisão que o prefeito tomou de, em primeiro lugar, colocar a 

casa em ordem. Uma decisão digna de quem realmente é comprometido 

com o futuro da nossa cidade. 

Agora, nosso compromisso é ter metas e cobrar resultados. Envolver a 

sociedade na gestão pública, ampliando a transparência e ampliando o 

papel e a responsabilidade da sociedade na cobrança pelos resultados. 

Queremos cada vez mais envolver a sociedade na gestão. Fazer melhor ou 

muito melhor o que já fazemos é uma de nossas metas principais. Isso é 

essencial para bem atender o cidadão. Preparamos a cidade para crescer, 

investimos muito na infraestrutura e na educação de Poá.  

Com tudo isso, podemos afirmar que Poá está trilhando um caminho de 

desenvolvimento.  Ainda há muito a avançar, mas o cenário atual mostra 

que temos plenas condições de atender os anseios da nossa população que 

acreditou e depositou sua confiança em nosso projeto. E os resultados já 

começam a aparecer.   



Marquinhos Indaiá 

 

Educação 

- Construção de seis novas creches nos bairros da Nova Poá, Jardim São 

José, Água Vermelha, Vila Açoreana, Jardim Ivonete e Vila Áurea, 

gerando 1.000 vagas e colocando a cidade em destaque no atendimento da 

Educação Infantil na região;  

- Reforço dos programas de apoio pedagógico aos alunos com dificuldades 

de aprendizagem; 

- Concluir as obras do CEP, Centro Educacional Poaense, no Jardim Santa 

Luiza; 

- Continuar com a distribuição, no início do ano letivo, uniformes 

completos e kits de material escolar de qualidade para toda a Rede 

Municipal, inclusive as creches; 

- Continuar com a distribuição de merenda de qualidade para todas as 

crianças da Rede Municipal; 

- Continuar com a entrega de apostilas do Sistema Positivo, que é 

referência e um dos mais reconhecidos pela qualidade em todo o país; 

- Promover o acesso, inclusão e permanência das pessoas com deficiência 

na Rede Pública Municipal de Educação, garantindo as condições para seu 

desenvolvimento, serviços psicossociais transporte gratuito acessível; 

- Fortalecer o acesso à prática esportiva e programas de promoção cultural 

no Sistema Municipal de Educação a fim garantir o desenvolvimento 

integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de 

vulnerabilidade social; 

- Construção da nova escola Subhi Alexandre Maluf. A unidade terá 

capacidade para 600 alunos e ficará na esquina da Avenida Lucas Nogueira 

Garcez, com a Rua Vitória Maluf, no Jardim Estela. 

- Ampliar e melhorar os projetos de educação sócio-ambiental na Rede 

Municipal, e reforçar os programas de reciclagem e coleta seletiva em 



todas as unidades escolares, a racionalização do consumo de energia 

elétrica, de água e demais insumos, e a realização de parcerias com as 

organizações governamentais e não governamentais para implantação de 

campanhas educativas na área ambiental; 

- Desenvolver nas escolas projetos interativos com a comunidade referentes 

à ética e cidadania, com o objetivo de estreitar os laços de parceria 

reciprocidade e afeto; 

- Realização de palestras sobre empregabilidade para orientar os alunos e as 

comunidades para que tenham segurança frente a um emprego, indicando 

como se portar em entrevistas, como elaborar um bom currículo e outras 

orientações; 

- Garantir o retorno escolar pós-pandemia com total segurança para todos 

os alunos da Rede Municipal 

Saúde 

- Investir na atenção básica com ampliação das equipes de Saúde da 

Família; 

- Investir na comunicação como ferramenta de promoção da saúde 

preventiva; 

- Estabelecer como eixos organizadores dos serviços e das ações de saúde: 

a Promoção e Prevenção, a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica; 

- Priorizar a informatização da rede de serviços, com a utilização de 

tecnologias e aplicativos para melhorar a qualidade e o acesso do 

atendimento; 

- Construir o Saúde da Mulher, que vai garantir o atendimento exclusivo às 

mulheres nas áreas de ginecologia e obstetrícia. Também fará o pré-natal, 

exames de ultrassonografia, mamografia, colposcopia, papanicolaou, coleta 

de material para análises clínicas e orientação para o planejamento familiar 

- Construir novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Jardim São José, 

Vila Monteiro, Perracine, Cidade Kemel e Vila Valera 

- Construção de um novo e moderno Centro de Controle de Zoonoses, em 

um outro local; 



- Implantar o Programa de Bem Estar Animal com atendimento 

ambulatorial; 

- Promover o fortalecimento e apoio permanente ao Conselho Municipal de 

Saúde e demais Organizações da Sociedade Civil; 

- Solicitar mais unidades do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, junto ao Governo Federal 

- Ampliação das Campanhas de Saúde, com a realização de campanhas 

educativas e de prevenção sobre hipertensão, diabetes, câncer de próstata, 

colo do útero e mamas, DST/ AIDS, educação alimentar, entre outras 

questões que afetam a saúde da população 

- Continuar o forte combate ao coronavírus até que todos os problemas com 

a pandemia estejam totalmente afastados e não ofereça mais riscos à 

população; 

- Implantar um novo e moderno Centro de Fisioterapia, oferecendo 

tratamento multiprofissional, de reabilitação aos portadores de deficiência 

físicas e moléstias crônicas incapacitantes, visando o restabelecimento 

integral do potencial físico, psicológico, social e profissional, inclusive 

com a implantação do serviço de hidroterapia; 

- Reconstruir o Posto de Saúde de Calmon Viana. Um novo e moderno 

prédio será erguido no mesmo local em que já funciona o atendimento. 

Haverá mais espaço, tecnologia e mais especialidades médicas; 

- Modernizar a Secretaria Municipal de Saúde nos níveis de atenção básica, 

especializada, hospitalar e de urgência e emergência; 

- Criar o Saúde do Idoso, que será um novo conceito para atender as 

pessoas da terceira idade. Será um local para convivência, com todos os 

cuidados, recreação, prevenção de doenças, autonomia nas atividades do 

dia a dia e reabilitação física; 

- Ampliação dos agentes comunitários de Saúde e das equipes do Programa 

de Saúde da Família; 

- Realizar mutirões de consultas, exames e cirurgias; 



- Garantir o transporte eficiente e de qualidade aos pacientes portadores de 

doenças crônicas e degenerativas. Criar o Programa de Acompanhamento 

da Saúde Escolar 

- Triplicar o número de academias ao ar livre com infraestrutura , 

equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas 

corporais e atividade física e de lazer, e modos de vida saudáveis, em 

parceria com o Governo Federal; 

- Criar o Programa Agendamento Facilitado, que será um sistema para 

agendamento de consultas médicas, por contato telefônico ou via internet, 

com fornecimento de protocolo de atendimento; 

- Ampliar o projeto “Saúde Boa Visão”, que detecta e corrige possíveis 

problemas de visão em alunos do Ensino Fundamental I, com realização de 

exames e doação gratuita de óculos. O objetivo é que todas as escolas da 

Rede Municipal sejam contempladas com o projeto.  

- Priorizar a humanização do atendimento ao cidadão, aprimorando o 

programa de capacitação dos profissionais da área da Saúde.    

 

Segurança Pública 

- Concluir e entregar para a população poaense o Centro de Segurança 

Integrada (CSI), que está sendo implantado em frente ao Terminal Ayrton 

Senna, na região Central. Serão mais de 100 câmeras de monitoramento 

instaladas nos pontos principais do município, com trabalho em conjunto 

da Guarda Municipal (GCM) e das Polícias Civil e Militar; 

- Implantar portais de segurança nas principais entradas de Poá com a 

instalação de monitoramento 24 horas, totalmente interligados com o CSI; 

- Finalizar processo de demolição do prédio do antigo Fórum do município. 

O local se transformou em moradia para sem-tetos e abrigo de vândalos. 

Com o portão sem cadeado e sem fiscalização, janelas quebradas, 

pichações e sujeira não faltam no lugar, que fica próximo à delegacia. A 

novela do fórum de Poá é antiga. Já são mais de 10 anos de abandono. O 

terreno da Prefeitura foi cedido para o Governo do Estado, e a construção 

de 1986 está sem uso desde 2009. Problemas na estrutura do prédio 

levaram à interdição do local. Laudos de engenheiros do Estado e da 

Prefeitura constataram o risco de desabamento. Após cerca de três anos de 



negociação, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a administração municipal 

assinaram um convênio. Em abril de 2020, a Prefeitura conseguiu 

autorização para demolir o antigo fórum. Um processo de licitação foi 

aberto para contratar a empresa que irá realizar o serviço; 
 

- Reforçar e incentivar o Programa PROERD da Polícia Militar; 

- Avançar no Programa Poá Mais Iluminada para todos os bairros do 

município com a substituição de luminárias convencionais por LED. 

- Promover Campanhas educativas de combate à violência, ao consumo e 

comércio de drogas e à prostituição infantil 

- Apoiar e fazer os aportes necessários à Defesa Civil do município 

- Ampliar o campo de atuação da guarda municipal, zelando pelo 

patrimônio, prédios públicos e praças, sempre integrada aos órgãos de 

segurança; 

- Criar a Guarda Escolar para atuar nas áreas das escolas e creches, de 

forma a garantir a segurança dos alunos, funcionários e patrimônio. 

- Continuar com a contratação de novos GCMs 

- Criar o programa Cidade Limpa com a finalidade de combater e prevenir 

a pichação e o vandalismo nos prédios públicos, particulares, casas e 

comércios.  

- Mapeamento e monitoramento constante das áreas de risco existentes no 

município e criação de uma equipe emergencial com vigilância 24 horas; 

- Criar o programa Vizinhança Segura para difundir a política municipal de 

segurança, atuando em parceria com organizações comunitárias para 

prevenir e enfrentar a violência no município e identificar problemas locais 

de violência, criando espaços para o debate com a comunidade e o poder 

público.  

 

Cultura 

- Reestruturar e reequipar as fanfarras com o Centro de Treinamento de 

Fanfarras e a compra de novos equipamentos, para que possamos 



novamente representar o Município em outras localidades e divulgar o 

nome e os atrativos da cidade.  

- Garantir a manutenção, a melhoria e o funcionamento dos espaços já 

instalados na cidade; 

- Continuar incentivando o uso adequado do Teatro Municipal de Poá para 

atividades culturais de pequeno, médio e grande porte; 

- Implantar um programa amplo e continuado de capacitação em 

formulação de projetos culturais; 

- Valorizar os artistas e agentes culturais locais na formulação e realização 

da agenda cultural e de eventos promovidos pelos órgãos públicos do 

Município; 

- Promover ações e projetos que permitam a preservação e difusão das 

diversas manifestações culturais, como música, teatro, dança, pintura, 

gravura, fotografia, audiovisual, cinema, literatura, artesanato, entre outras, 

para o fortalecimento da identidade local e a valorização da diversidade 

cultural do município; 

- Criar leis municipais de incentivo à cultura e viabilizar a captação de 

recursos da legislação estadual e federal; 

- Desenvolver uma estratégia para viabilizar a participação de artistas 

locais em eventos culturais de outras cidades e obter patrocínio da 

iniciativa privada, de forma a incentivá-los a prosseguir a carreira artística 

e a terem melhores condições de transporte, alojamento e alimentação 

durante sua participação em eventos; 

- Promover atividades culturais nas ruas, praças e avenidas, em locais de 

fácil acesso à população, desenvolvendo inclusive atividades comunitárias 

que estimulem uma cultura de cooperação; 

- Será realizado o inventário do patrimônio histórico, artístico, 

arquitetônico, ambiental e a memória local, com a implantação de medidas 

necessárias para sua preservação; 

- No pós pandemia, quando as pessoas estiveram totalmente seguras quanto 

ao novo coronavírus, continuar com os eventos tradicionais da cidade como 

Arraiá da Gente, Expoá, Vila de Natal e Vem que tem Folia, com custos 



menores e a participação da iniciativa privada. Eventos que prestigiam os 

artistas locais, traz entretenimento de qualidade para a população e fomenta 

o turismo gerando renda para o município;  

- Fomentar ainda mais o Festival de Música de Poá. Um concurso de 

composições inéditas, voltado a todos os gêneros e estilos da música 

popular brasileira e tem como objetivo aprimorar e desenvolver a cultura, 

musical revelar talentos, valorizar os artistas, compositores, arranjistas e 

intérpretes do município;  

- Incentivar e oferecer toda a estrutura para que os artistas da cidade 

produzam e realizem lives. A proposta visa atender demanda e necessidade 

dos artistas no momento de pandemia, além da manutenção e difusão da 

arte e da música, proporcionando atividades de cultura e lazer para toda 

comunidade araraquarense, abrindo espaço para que os artistas da cidade 

mostrem seu trabalho ao público; 

- Utilizar as unidades escolares públicas, como centros regionais de 

desenvolvimento das atividades artísticas, culturais e esportivas, 

integrando-as ao processo educacional de socialização regional; 

- Criar incentivos fiscais e tributários visando ao estabelecimento de 

programas de cooperação técnica e financeira com instituições públicas e 

privadas, de forma a estimular as iniciativas culturais;     

 

Assistência Social 

Ampliar o Projeto Gestante, que fortalece o vínculo entre a futura mamãe e 

o bebê, por meio de assistência social e psicológica. O programa tem 

duração de quatro meses e, ao final, das atividades, as participantes ganham 

kits com banheira, manta, produtos de higiene e carrinho de bebê;  

 

Melhorar e ampliar os serviços sociais em conjunto com os CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social e CREAS – Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social e toda a Rede de entidades sociais. 

 

Garantir e apoiar as ações do Conselho Tutelar;  

 

Formular a Política Municipal de Assistência Social para erradicar a 

pobreza e a miséria, e prevenir os riscos social em Poá de forma 



amplamente participativa, em articulação com as demais políticas públicas 

municipais, estaduais e federais.  

 

Garantir a eficiência dos programas de enfrentamento da miséria e das 

situações de vulnerabilidade e risco social ampliando e fortalecendo a 

articulação da rede de assistência social com as demais políticas públicas. 

 

Promover mais cursos profissionalizantes oferecidos pelo município e 

também em parceria com o Governo do Estado de São Paulo 

 

 

Esporte e Lazer 

- Ampliar a implantação de novos e modernos playgrounds para os bairros, 

com brinquedos que respeitem todas as exigências da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). Os brinquedos, inclusive, atenderão crianças 

com deficiência reduzida;  

- Garantir a manutenção e a zeladoria dos parques, praças, quadras 

poliesportivas, campos de futebol mediante a participação das organizações 

comunitárias e a parceria com a iniciativa privada; 

- Apoiar e valorizar as manifestações do esporte amador e de base na 

cidade; 

- Será elaborado um calendário esportivo anual com provas de grande porte 

a serem realizadas mensalmente, de forma a promover atividades 

esportivas regulares o ano todo 

- Criar o Projeto Passo Inicial, que vai promover a atividade esportiva 

apropriada a cada faixa etária de alunos nas diversas modalidades 

esportivas, de forma a desenvolver a potencialidade esportiva, com uma 

difusão maior do esporte como valor educativo e como fator de saúde; 

- Concluir a revitalização do Centro Esportivo Antonio Sanches, que fica 

em frente à ETEC (Escola Técnica), na Vila Monteiro. Após a entrega, os 

moradores do bairro e adjacências poderão contemplar de um local com 

melhorias na quadra coberta, na quadra de basquete, na Academia ao Ar 

livre, com novo playground infantil, pista de caminhada, sanitários e 

bicicletário, revitalização do paisagismo, da iluminação e da quadra de 

areia; 



- Conclusão das obras de revitalização do Bosque da Nova Poá, que será 

transformado em um Centro de lazer, com academia ao Ar Livre, palco 

coberto, pista de caminhada, playground, mesas com tabuleiro, iluminação 

em LED e muito mais; 

- Ampliar e equipar a modalidade de zumba no município, levando para 

todos os bairros; 

- Promover caminhadas comunitárias, passeios ciclísticos, diversos eventos 

nas Praças da Juventude, Centro de Lazer Nova Poá, Praça Tereza Palma, 

Centro Esportivo Vila Monteiro, Praça Armando Rossi e outras, 

considerando grupos da terceira idade  e pessoas com necessidades 

especiais; 

- Garantir a manutenção e a zeladoria de todos os parques e praças 

municipais; 

- Criar o Centro de Apoio às Instituições esportivas referente a gestão 

técnica, financeira e jurídica; 

- No pós pandemia, com total segurança para toda a população será 

implantando o programa “Domingo na Avenida”, o qual propõe deixar 

parte da Avenida Edir Mendonça Felippe, fechada aos domingos, das 8 às 

17 horas, para prática de atividades esportivas e recreativas. 

 

Turismo 

- Fortalecer nossa cidade como destino turístico para ampliar e qualificar o 

número de visitantes e os empregos no setor, com medidas que visem a 

profissionalização e a qualificação no setor turístico, a implantação de 

infraestrutura adequada, a recuperação dos equipamentos existentes e a 

criação de novas alternativas; 

- Concluir as obras do Balneário de Poá. As obras estão em andamento e 

quando o local estiver em funcionamento será um grande indutor para o 

crescimento e desenvolvimento do turismo da cidade. O equipamento 

contará com piscinas, sala de descanso, vestuários masculino e feminino, 

banhos de imersão, massagens, duchas, cromoterapia, lanchonete e 

restaurante; 



- Implantação de sinalização turística, padronizada e temática, para o 

município, facilitando a localização dos equipamentos e lugares turísticos; 

- Fomentar e estruturar a maior festa da cidade, a Exposição de Orquídeas e 

Plantas Ornamentais, a Expoá e as comemorações natalinas, com o 

tradicional concurso de casas e enfeite da Praça da Bíblia/Guido Guida; 

- Fomentar ainda mais a Casa do Artesão com diversos eventos para gerar 

mais oportunidades de negócios para os artesãos do município; 

- Padronizar as entradas e saídas (divisas) do município oferecendo 

segurança para a população. Os novos portais de entrada de Poá contarão 

com base da Guarda Civil Municipal e serão 100% monitorados por 

câmeras. Eles serão instalados na Cidade Kemel, Calmon Viana, Vila 

Romana, Nova Poá e no cruzamento das Avenidas Nove de Julho, com 

Henrique Eroles; 

- Fomentar ainda mais o evento “WorkChoc – Loucos por Chocolate. A 

atividade proporciona a promoção e interação de produtores de chocolate 

no Alto Tietê e Grande São Paulo. A população conta com palestras, aulas 

show, música, artesanato e gastronomia. 

 

Meio Ambiente 

- Dar continuidade ao programa de proteção às fontes de água mineral do 

Município. Identificar e delimitar as áreas de contribuição das Fontes 

Áurea e Primavera. Elaborar plano de intervenção nos poços profundos 

próximos às fontes, que causem qualquer tipo de interferência no aquífero 

de abastecimento das fontes. Recuperar as áreas degradadas no entorno das 

fontes e criar mecanismos de fiscalização, para garantir a constante 

recuperação da reserva. Definir junto à Sabesp um plano de atuação para a 

execução de rede de coleta e esgoto em todas as ruas que formam a região 

das fontes de águas minerais.  

- Delimitar as Áreas de Proteção Ambiental existentes no Município e ciar 

um grupo especializado para a fiscalização periódica dessas áreas; 

- Promover um plano de recomposição das áreas degradadas, com a 

utilização de espécies nativas; 



- Ampliar o programa de arborização de vias públicas, logradouros, 

espaços públicos;   

- Implantação de Ecopontos no município, ou seja, espaços 

disponibilizados para a coleta de objetos e materiais que não devem ser 

descartados no lixo comum, devido ao seu grande volume. Nesses pontos 

de entrega voluntária, a população pode descartar recicláveis (papel, 

plástico, vidro e metal), resíduos da construção civil (entulho, madeiras, 

latas de tinta), pneus, resíduos de poda e jardinagem e objetos inservíveis, 

como sofás, armários, móveis, entre outros. Objetivo é dar a destinação 

correta aos diversos tipos de materiais; 

- Incentivar a Educação Ambiental nas Escolas, com a plantação de novas 

mudas feitas pelos próprios alunos. 

- Garantir que os princípios da sustentabilidade ambiental sejam adotados 

de forma transversal e multissetorial, nas diversas políticas públicas 

municipais; 

- Fortalecer os programas e campanhas de educação ambiental, 

promovendo o cumprimento do Plano Nacional de Educação Ambiental; 

- Ampliar a coleta seletiva, em parceria com entidades estabelecidas no 

município; 

- Manter e fortalecer os programas de arborização do município, criando 

um Inventário Arbóreo e um Sistema de Informação, para o monitoramento 

das árvores em espaço público e em áreas de conservação. 

- Criar o Sistema Municipal de Prevenção e Atenção de Emergências 

Ambientais; 

- Implantar um Plano Municipal de Educação Ambiental 

- Criação do Projeto “Lixo da Gente, Agora Consciente”, para a 

conscientização e orientação pública sobre causas e efeitos dos padrões 

atuais de consumo, visando a busca de meios sustentáveis em triagem, 

processamento, destinação e possíveis usos do lixo. 

 

 

 



Transporte e Mobilidade Urbana 

- Concluir o novo viaduto na região central. Um pedido antigo da 

população poaense que vai melhorar o trânsito e trazer desenvolvimento 

para Poá; 

- Construir um Terminal Rodoviário Municipal e Intermunicipal Ayrton 

Senna, oferecendo segurança e conforto para os passageiros poaenses e os 

visitantes do município. Será uma nova etapa do transporte de passageiros 

de Poá, com uma grande estrutura que vai oferecer toaletes, praça de 

alimentação e várias plataformas para o embarque e desembarque de 

passageiros; 

- Duplicar toda a extensão da Avenida João Peckny com nova 

pavimentação, colocação de guias e sarjetas e galerias; 

- Revitalizar as principais avenidas do centro e dos bairros do município; 

- Iniciar a construção do Anel Viário Municipal. A obra, que terá 

aproximadamente 14 quilômetros de extensão, contará com pista dupla que 

será construída em torno do município. Além de aliviar o tráfego intenso e 

trazer desenvolvimento, a nova via interligará Poá com a entrada da cidade 

e a diversos bairros, Hospital Municipal, áreas de lazer, dois parques 

industrias, duas áreas residenciais, duas do Programa Minha Casa Minha 

Vida e três Parques (Aldeia SOS, das Águas e Primavera). A execução da 

obra será dividida em duas etapas e a primeira delas terá a extensão de dois 

quilômetros; 

Criar rede de ciclovias e ciclo faixas do Município a fim de melhorar a 

mobilidade urbana, reduzir a acidentalidade e emissão de poluentes; 

Implantação de mais semáforos inteligentes e ampliação e melhoramento 

da sinalização de trânsito horizontal e vertical; 

Ampliar e fortalecer os programas de educação no trânsito. 

 

 

 

 



Habitação 

- Ampliar e fortalecer os programas de construção de novas unidades 

habitacionais; 

- Concluir 100% a regularização fundiária em todo o município, que 

possibilita que o cidadão possa praticar atos legais relativos ao seu imóvel; 

- Dar total atenção ao programa “Aluguel Social”, que é um recurso mensal 

destinado a atender, em caráter de urgência famílias que se encontram sem 

moradia. É um subsídio concedido por período de tempo determinado. A 

família beneficiada recebe uma quantia equivalente ao custo de um aluguel 

popular; 

- Criar mecanismos de políticas públicas voltadas às entidades do 

movimento de moradia, que possam atuar no município para a 

conscientização da necessidade das demandas. 

 

Pessoas com deficiência 

- Criar um programa de inclusão social para pessoas com deficiência, em 

parceria das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Indústria 

e Comércio, Cultura, Esportes e Saúde. Neste serviço serão 

disponibilizadas cotas em cursos, posição no mercado de trabalho, em 

oficinas profissionalizantes, atividades artísticas e terapias. A parceria 

público privada também será acionada para engajar no programa; 

 

- Implantar um Centro de Referência de Especialidades de Saúde e Terapia 

para a Pessoa com Deficiência no município; 

 

- Implantar o Centro de Convivência Cultura e Trabalho da Pessoa com 

Deficiência; 

- Implantar um programa de qualificação profissional para a pessoa com 

deficiência e fortalecer a fiscalização do cumprimento das cotas legais, 

tanto no setor público como na iniciativa privada. Promover a 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nas 

escolas públicas, nas edificações e entorno, nos projetos habitacionais e no 

transporte público e coletivo.    

 

 



Combate às Enchentes 
- Agora com a obra do reservatório do piscinão totalmente concluída, 

fortalecer o trabalho para acabar definitivamente com as enchentes nos 

bairros, com implantação de galerias para resolver os problemas das 

enchentes que tantos prejuízos trazem;   

 - Fazer periodicamente um trabalho de prevenção com a limpeza dos 

córregos, bocas de leão, sarjetas e bueiros no município, e o 

desassoreamento dos rios Itaim, Tietê e Guaió, em parceria com o governo 

do estado; 

- Alargar e aprofundar a calha do Córrego Itaim, da Praça de Eventos até a 

Avenida Anchieta, com parcerias com os Governos Estadual e Federal. 

 

Proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes 

Fortalecer os programas de prevenção ao uso de drogas por crianças e 

adolescentes; 

Ampliar a rede de serviços de atendimento para crianças e adolescentes 

com direitos violados, ameaçados ou restritos, ofertando o acolhimento 

institucional e zelando pela reestruturação e reorganização de seus laços 

familiares e comunitários;  

Incentivar a prática do esporte, do lazer e da atividade física, para crianças 

e adolescentes do município;  

Incentivar a participação ativa das crianças e adolescentes nos programas 

de promoção da cultura; 

Implantar o Programa de Ações Integradas e Referenciais de 

Enfrentamento da Violência Sexual (PAIR), contra crianças e adolescentes; 

Promover a universalização no acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TICs, da rede mundial de computadores e expansão da 

banda larga. 

 

 



Qualificação e geração de emprego e renda 

- Com a conclusão da novo viaduto no Centro, atrair mais empresas e gerar 

mais empregos e desenvolvimento econômico para o município; 

- Criar e implantar o Programa Emprega Poá; 

- Implantar o Sistema Municipal de Qualificação Profissional em parceria 

com o Governo do Estado, a iniciativa privada e toda a rede de educação 

profissional existente no Município;  

- Implantar o Serviço Municipal de Apoio aos Micro e Pequenos 

Empreendimentos, junto com a grande empresa e o setor público.  

- Fortalecer os serviços municipais de promoção e apoio à economia 

popular e solidária; 

- Criar mais incentivos fiscais para que as empresas possam se instalar na 

cidade; 

- Apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento dos pólos comerciais nos 

bairros para facilita o acesso da população a serviços essenciais; 

- Criar a incubadora de empresas para criação de novos serviços essenciais; 

- Implantar o Mutirão da Profissionalização, utilizando espaços aciosos 

para formação profissional. 

 

Controle e participação social 

Promover os mecanismos de participação e controle social como os 

conselhos municipais, o orçamento participativo, as audiências públicas e 

fóruns setoriais e municipais.  

Implantar o Sistema de Planejamento Comunitário e promover a 

organização das comunidades e sua relação com as organizações públicas.  

Promover a capacidade organizativa dos aparelhos sociais e comunitários.  

Criar um sistema de interação permanente da Administração Municipal 

com a comunidade e setores representativos da sociedade. 

 



Poá, nossa cidade, nosso orgulho! 

Nossos agradecimentos 

1 A todos que de alguma forma contribuíram com ideias e temas para 

serem inseridos no nosso plano de governo, principalmente a toda poaense 

que estamos sempre em contato e ouvindo reivindicações, elogios e 

sugestões. 

2 A equipe que colocou no papel a criação de arte. 

3 A todos que compartilharam nossas intenções oferecendo críticas e 

debatendo sugestões. 

4 Aos grupos de expressão e comunicação, aos setores operacionais nas 

ruas e aos populares envolvidos  na campanha que dividiram conosco sua 

alegria e vontade. 

5 À participação de todos os candidatos da coligação, que sempre 

acreditaram em nosso trabalho e boas intenções. 

6 A todos os amigos, parceiros e colaboradores que deram suas 

contribuições espontâneas. 

7 A toda a população poaense que opinou e acredita em uma gestão 

compartilhada, em uma comunidade participativa. 

Gian Lopes 

 

 


