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 Como educador sonho com uma Poá mais justa, humana e
democrática, onde o papel do governo é cuidar das pessoas
com respeito, carinho e responsabilidade. Uma cidade
limpa, organizada e acessível para todos, onde cada cidadão
se sinta protegido e acolhido pelo poder público.

 O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão
realmente comprometida com a população e com o
desenvolvimento econômico e social da nossa Cidade de
maneira ambientalmente saudável e socialmente justa,
resgatando em cada cidadão o orgulho de ser poaense.

 Ronaldo Florido

APRESENTAÇÃO



 A Estância Hidromineral de Poá hoje se encontra em condições de abandono, é
comum vermos nossos moradores se queixarem da falta de segurança, da
sujeira nas vias públicas, calçadas, praças e prédios públicos abandonados.
Postos de saúde sem médicos, falta de medicamentos, fila espera para a
realização de exames e a quase inexistência de especialidades. Na educação
entrega de material escolar e uniformes em atrasos, mães que correm atrás de
uma vaga de creche e muitas vezes perdem seu emprego pois seus filhos são
privados do direito de estarem matriculados na rede pública de ensino.

 Comerciantes que não recebem nenhuma atenção do poder executivo e que
muitas das vezes acabam por fechar seus comércios gerando mais desemprego
e desequilíbrio social.

 Esta é a dura realidade do nosso Município Estância que possui vocação para o
Turismo, recebe verba do Estado e do Governo Federal para realizar obras de
interesse turístico e que não são aplicadas para esta finalidade.

 Por essas razões acima descritas, nossa proposta tem como objetivo principal
investir na Educação, na geração de renda e emprego e no desenvolvimento do
turismo natural, religioso e social em nossa Cidade.

INTRODUÇÃO



 É preciso mudar o atual cenário de abandono do planejamento
público em Poá. Primeiro, trata-se de garantir a aplicação
efetiva do Plano Diretor e dos instrumentos nele previstos para
o uso ordenado do solo urbano. Na Mobilidade Urbana vamos
elaborar projetos de curto e médio prazo para a reestruturação
do Sistema Viário e do Sistema de Transportes, construindo um
novo terminal no bairro de Calmon Viana. Abriremos
concessões de novas linhas no transporte publico, priorizando
a oferte de transporte em micro-ônibus e vans que atendam
com eficiência e rapidez todos os bairros.

 Por fim, uma política de gestão ambiental se faz necessária
com base na adoção de projetos como o Plano Municipal de
Drenagem, a universalização da coleta seletiva, a
implementação de um amplo programa de reciclagem e
compostagem e arborização de vias e espaços públicos.

Planejamento Urbano, Ambiental e Gestão do Território



 Formulamos políticas cujo objetivo é apoiar e fomentar o
empreendedorismo e a economia solidária para gerar
oportunidades que dinamizem a economia municipal e gerem
desenvolvimento com inclusão social, qualidade de vida e
sustentabilidade.

 Planejar o desenvolvimento da cidade é, basicamente,
administrar os conflitos inerentes à vida urbana, próprios de
nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que a cidade precisa
expandir-se para atender às demandas do crescimento da
população e do desenvolvimento econômico, é imprescindível
preservar as condições ambientais que garantem qualidade de
vida à população, hoje e no futuro. Nesse sentido, destaca-se a
necessidade da implementação de ações em alguns temas, como:
Esgotamento sanitário e abastecimento de água; Plano Diretor de
Drenagem; Plano Diretor de Turismo; Plano de Sustentabilidade
Ambiental; Recuperação de áreas verdes e praças; Articulação de
Políticas e Programas Habitacionais.

Desenvolvimento Econômico Sustentável e Solidário



 Desenvolvemos propostas para a gestão de áreas
como saúde, educação, cultura, esporte e lazer,
assistência social, segurança alimentar, mulheres e
igualdade de gênero, crianças e adolescentes,
juventudes, Direitos Humanos, pessoas idosas,
pessoas com deficiências. Através de tais propostas,
reafirmaremos, no âmbito municipal, o papel das
políticas sociais como promotoras dos direitos
básicos de cidadania, objetivando o enfrentamento
das desigualdades existentes no território urbano.

Políticas sociais, inclusão e garantia de direitos



 Em relação à modernização administrativa, é preciso
ultrapassar a concepção vigente, restrita somente à
reformulação do organograma e dos cargos
comissionados da prefeitura, para uma efetiva
proposta de gestão que igualmente englobe: a
desconcentração e descentralização de serviços; a
instituição de agendas públicas e planos setoriais,
além de um sistema de indicadores e da adoção de
cartas de serviços e códigos de qualidade, dentre
outras ações. É preciso, ademais, aprofundar a
transparência pública, reformulando o Portal da
Transparência e investindo em um sistema de Dados
Abertos.

Modernização, Democratização e Transparência na Gestão 
Municipal 



 Compreendemos que as políticas de segurança pública não
podem se encerrar na função de policiamento,
constitucionalmente delegada ao governo estadual. Embora a
atual administração tenha relegado ao esquecimento esta área
estratégica, a prefeitura de Poá não pode continuar a fugir de
suas responsabilidades. Muitas ações sob o alcance do
município podem ser tomadas para contribuir com a redução
da escalada de violência vivida atualmente em nossa cidade. A
falta de segurança pública é um dos maiores problemas
enfrentados por Poá, hoje. Para fazer frente a ele, propomos
diversas ações, agrupadas em quatro vertentes de atuação:
Estrutura Governamental, Planejamento e Participação Social;
Ordenamento Urbano e Espaços Públicos; Políticas e
Transformação Social e Integração Metropolitana.

Cidade e Segurança Pública



 Propomos uma Educação Integral que ofereça além do ensino
curricular a garantia de acesso a Lazer, Esporte e Cultura
permitindo que nossos educandos tenham acesso aos diferentes
espaços público e privados da nossa Cidade, sempre sobre o
acompanhamento de profissionais de cada área especifica de
conhecimento das praticas lúdicas, culturais e esportivas.

 Zerar a Demanda de vagas em Creches.

 Ofertar capacitação profissional para jovens e adultos que
tenham demanda no mercado de trabalho.

 Valorização dos Profissionais da educação, garantindo
qualificação e melhores condições de trabalho.

EDUCAÇÃO



 Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Para tanto, nossa política
tomará a Saúde em seu conceito amplo, e buscará responder às
necessidades de saúde também em sentido ampliado, possibilitando às
pessoas boas condições de vida e acesso às ações, tecnologias e
serviços de saúde. Os cidadãos deverão ser bem acolhidos, sentir
confiança e segurança nas equipes e nos serviços de saúde, e ao mesmo
tempo ser tratados nas suas condições individuais, respeitando seu
contexto social, cultural e comunitário. Assumimos o compromisso de
resgatar o cuidado e a atenção à saúde das pessoas enfrentando o
desafio de tornar o SUS municipal resolutivo, de qualidade, humanizado
e eficiente. Cuidar da saúde das pessoas e da saúde da cidade será nosso
eixo de gestão para resgatar o prazer e o orgulho de nascer, viver ou
visitar Poá, uma cidade que pode e tem recursos naturais e humanos
para ser bonita, alegre e saudável. Faremos da gestão da Saúde em Poá,
um conjunto de medidas e iniciativas para reinventar a cidade, criando
condições para que ela exerça plenamente sua vitalidade produtiva.

SAÚDE


