PLANO DE GOVERNO

POÁ – SP - 2021 - 2024

OS CANDIDATOS
Prefeito
Saulo de Oliveira Souza é pós-graduado em Gestão de Pessoas e
Liderança e atualmente um dos vereadores mais atuantes de Poá.
Nasceu e cresceu no município poaense, sempre estudou em
escolas públicas, enfrentou diversas limitações da pobreza até
chegar à universidade pública, onde foi campeão do Projeto
Soluções que foi organizado pelo CIEE e a TV Globo em 2004 com
objetivo de eleger a melhor proposta universitária para o problema
da água no estado de São Paulo e homenageado como o melhor
aluno da turma de formandos em 2005. Teve sua carreira
profissional sempre ligada ao funcionalismo público de carreira, foi concursado do Metrô de
SP, da CPTM, entre outros. Ele sempre se dedicou a confrontar as más práticas políticas, a
lutar pela qualidade da Educação e para que a política seja levada dentro do seu
verdadeiro sentido, ou seja, o respeito pelo dinheiro do contribuinte, a defesa da ética, da
gestão pública com eficiência e da melhoria da vida de todos. Ao longo do mandato como
vereador foi autor de dezenas de leis e um fiscalizador dedicado, abriu mão de carro oficial
e motorista, foi um dos autores do Projeto de Lei para redução de 17 para 11 vereadores,
viajou até a Bolivia com recursos próprios para investigar e ajudar barrar o empréstimo
milionário de 30 milhões de dólares que atual gestão propôs contratar e que iria quebrar
nossa cidade durante 20 anos.

Vice
Marcelo Faria Paiva é casado, tem 2 filhas, possui quase 30 anos de
experiência na Educação, já foi Professor, Diretor de Escola e
atualmente Supervisor de Ensino. É formado em Ciências, Pedagogia
e Pós graduado em Geografia. Atuou no Programa Escola da Família
durante quase 10 anos, foi Diretor de Escola por quase 8 anos na
EMEB Professor José Antônio Bortolozzo, na Cidade Kemel, e
sempre se dedicou a projetos ligados as áreas de: saúde, esporte,
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mercado de trabalho, cultura e protagonismo juvenil.

EIXO 01: UMA CIDADE HONESTA, LEVE, EMPREENDEDORA E MODERNA
• Fazer funcionar melhor o que já temos e botar para frente o que não foi feito;
• Retomar e concluir as obras paradas ou abandonadas deixadas pela atual gestão, bem
como, pelas anteriores;
• Não iniciar uma nova grande obra enquanto as que estão paradas ou abandonadas não
forem concluídas;
• Reduzir o número de secretarias, de departamentos e cargos por indicação;
• Reduzir veículos oficiais, viagens, hospedagens e aluguéis de imóveis;
• Implantar rastreadores e sensores de combustível para inibir o uso indevido de veículos
oficiais;
• Trazer a Prefeitura de Poá para o século XXI através da informatização dos setores
essenciais e implantação de processos eletrônicos para desburocratizar, modernizar, dar
transparência e agilizar o trâmite de documentos e liberação de alvarás, certidões, licenças
etc.;
• Auditar todos os contratos entre a Prefeitura e fornecedores, prestadores de serviços e de
locação de imóveis com o objetivo de rever aplicação do dinheiro público e melhorar o
desempenho dos serviços prestados;
• Criar a Prefeitura Digital com serviços online para população;
•

Economizar na conta de luz, água, telefone, papel, impressão, combustível, seguros de
veículos, IPVA etc.;

• Implantar ações diversas nos departamentos públicos relacionadas a economicidade e
eficiência, bem como, treinar e valorizar servidores com vistas a humanização no
atendimento, respeito pelo cidadão, respeito pelo dinheiro público, prática da prestação de
contas, proatividade, transparência etc.;
• Criar equipe para buscar recursos, elaborar projetos e negociar fundos diversos junto aos
entes estadual e federal, bem como, iniciativa privada, através de parceiras, convênios,
emendas, repasses, etc.;
•

Implantar o Programa permanente de Home Office para servidores administrativos no pós
pandemia do Covid-19;
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• Buscar acordos bilaterais entre cidades-irmãs, bem como estabelecer cooperações com
outras cidades do Brasil ou exterior;
•

Garantir, capacitar e incentivar as micro e pequenas empresas nas compras públicas até
R$ 80 mil, a fim de fortalecer os pequenos negócios e gerar emprego e renda;

• Criar um Programa de Incentivo ao consumo no comércio do município para fortalecer a
economia local, gerar emprego e renda, principalmente no pós pandemia Covid-19;
• Criar um programa de retomada econômica pós pandemia para fortalecer a economia local,
criando instrumentos para geração de trabalho e renda, bem como, incentivo ao
empreendedorismo;
• Buscar meios orçamentários para implantar programa que disponibilize linha de crédito
para fomentar os Micro Empreendedores Individuais - MEI;

EIXO 02: UMA CIDADE QUE FACILITA SUA VIDA E FUNCIONA DE DIA E DE NOITE
• Garantir que nosso espaço urbano seja bonito e bem ordenado, buscar ser uma referência
em zeladoria urbana, conservação, limpeza de bueiros e galerias, poda, jardinagem,
condições de ruas, condições de calçadas, córregos, parques, sinalização etc.;
• Criar um Canal aberto com o prefeito, que estará 24 horas a disposição da população, para
sugestões, solicitações, reclamações e denúncias;
• Estruturar, otimizar e modernizar as estruturas já existentes na cidade de Poá para
respostas rápidas na Defesa Civil, Trânsito, etc.;
•

Reestruturar a Guarda Municipal, adequar as Condições de Trabalho, buscar meios
orçamentários para ampliar o efetivo, especialmente os aprovados no último concurso
público;

• Criar o Programa “Poá Cidade Luz” que implantará 100% de iluminação pública de Led e
disponibilizará câmeras de monitoramento modernas e barreiras eletrônicas inteligentes
100% funcionando;
• Implantar ações que somadas ao uso da tecnologia contribuam para integração entre a
GCM, polícia militar, polícia civil, segurança privada etc.;
•

Priorizar ações preventivas eficazes no combate à microcriminalidade, que está associada
ao tráfico de drogas;
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•

Criar ações em portas de escolas, praças e em regiões de bares, adegas, tabacarias etc.,
a fim de ajudar a juventude a vencer o álcool e outras drogas;

•

Criar o Canil da Guarda Civil Municipal, visando o combate à criminalidade, especialmente
ao tráfico de drogas, além da localização de pessoas;

•

Trabalhar de forma consistente, efetiva e com um olhar cuidadoso para os moradores em
situação de rua ou drogadição, buscando parcerias com instituições religiosas, sociais etc.;

•

Criar ações para fazer valer a Lei do Silêncio e garantir o direito ao bem-estar e à
tranquilidade do cidadão na madrugada;

•

Criar ações para garantir a integridade dos prédios públicos e privados;

•

Estabelecer um plano de proteção ao comércio, em conjunto com lojistas e com as forças
de segurança pública;

•

Buscar parceria com Governo Estadual para retorno da Atividade Delegada;

• Sincronizar semáforos inteligentes de toda a cidade através de implantação de tecnologia
moderna, gerando mais fluidez ao tráfego;
• Criar programa ambientalmente sustentável para a destinação de entulhos de obras;
• Criar ecopontos em diferentes bairros para descarte de materiais inservíveis;
• Implantar um programa de limpeza de lotes particulares abandonados e cobrar os custos
do respectivo proprietário;
•

Garantir que a frota de ônibus, terminais e pontos de ônibus estejam em condições
adequadas, acessíveis, confortáveis e seguras;

• Reordenar, modernizar e inovar a gestão do serviço de Zona Azul para acabar com a
indústria da multa;
• Buscar meios para integração no transporte público;
• Buscar meios orçamentários para implementar o Plano de Prevenção de Desastres
Naturais – enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra e áreas de risco;
•

Inserir novas energias alternativas e sustentáveis, no contexto urbano;

•

Reduzir a quantidade de lixo gerado e buscar meios para fomentar a coleta seletiva porta a
porta;

•

Utilizar a contrapartida social de empresas que atuam ou prestam serviços no município
para o custeio de programas, reformas ou obras, com o respaldo de uma legislação
transparente;
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•

Ampliar e acelerar a regularização fundiária de imóveis dentro do Programa Cidade Legal
do Governo Estadual;

•

Requalificar habitações classificadas como insalubres ou precárias em parceria com
Governo Federal;

•

Revitalização e manutenção preventiva e contínua de todos equipamentos públicos já
existentes;

EIXO 03: UMA CIDADE QUE CUIDA DAS PESSOAS E CRIA OPORTUNIDADES
• Criar o Programa Escola Aberta Poá que ofertará atividades de educação socioemocional,
cultura, esportes, lazer, cidadania e tecnologia aos finais de semana para as famílias;
• Criar o Programa de Estágio Remunerado e Programa Menor Aprendiz;
•

Reativar e ampliar as atividades da Orquestra Sons da Educação;

•

Ampliar as vagas nas creches;

•

Ampliar a formação e capacitação de servidores nos saberes relacionados a sua área de
atuação e nas novas tecnologias;

•

Implantar o programa de Saúde na Escola (Visão, audição, saúde bucal, etc.);

•

Aperfeiçoar a política de valorização contínua de professores e demais carreiras da
educação;

•

Fortalecer o regime de cooperação com a rede estadual, aperfeiçoando mecanismos de
integração e articulação entre os sistemas educacionais;

•

Investir nas unidades escolares com maiores problemas de aprendizagem, promovendo
estratégias próprias para soluções destes problemas;

•

Buscar meios orçamentários para contratação de professores auxiliares para o
atendimento dos alunos de inclusão, bem como, aqueles com dificuldade de
aprendizagem;

•

Criar mecanismo de avaliação das práticas inovadoras de gestão, pedagógica e de
atendimento nas Unidades Escolares Municipais;
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•

Implantar um programa de educação em saúde com vista a despertar o gosto da criança
pela comida saudável, prática de atividades físicas, inclusive envolvendo os pais nessa boa
prática;

•

Implantar o programa de requalificação e melhoria estrutural das Unidades Escolares
municipais;

• Implantar Programa de Transferência de Renda Municipal para garantir proteção social das
famílias e fortalecer a economia local, gerando emprego e renda, principalmente no pós
pandemia Covid-19;
• Manter e ampliar o atendimento dos Grupos de Convivência e fortalecimento de vínculos;
•

Articular, de maneira mais efetiva, as diversas políticas desenvolvidas pelo município que
atendem ao público em situação de vulnerabilidade social, visando à integração de forma a
favorecer a inserção e permanência, na rede de serviços da Prefeitura;

•

Fortalecer as parcerias com Órgãos Estaduais, Federais, ONG`s e Entidades sem Fins
Lucrativos visando o compartilhamento de informações, projetos e soluções para a Rede
de Assistência Social;

• Criar o Programa “GERAÇÃO SER” (Serviço, Educação e Renda) que vai ofertar bolsa
auxílio para adolescentes e jovens que trabalharem no contraturno escolar nos órgãos da
Prefeitura;
•

Implantar um programa de gestão e organização para o fomento de parcerias para as
atividades voluntárias e do terceiro setor voltadas para o atendimento da população em
situação de rua;

• Adoção do Dispositivo de Segurança Preventivo (Botão de Pânico), como reforço de
medidas protetivas, para vítimas de violência doméstica;
• Criar o Passe Livre do Idoso que vai garantir gratuidade no transporte municipal para
pessoas acima de 60 anos;
• Criar na obra abandonada da UPA de Calmon Viana o Hospital de Diagnóstico e Imagem
(HDI) de Poá que funcionará 24H ofertando serviços de exames de raio x digital,
tomografia, ultrassonografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma,
holter, doppler, etc.;
•

Ofertar à população serviços on-line para agendamento de consultas, procedimentos,
exames etc., a fim de otimizar e agilizar o atendimento ao cidadão e reduzir o tempo de
espera;
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•

Atendimento de alcoólatras no ambiente dos serviços municipais, apoiando funcionários
que tenham problemas com álcool e drogas;

•

Informatizar

sistema

de

distribuição

de

medicamentos,

evitando

assim

o

desabastecimento, desvio e o vencimento dos produtos;
•

Acelerar a informatização da saúde com a implementação do prontuário eletrônico e
Cartão SUS, promovendo a integração de todas as unidades, inclusive as administradas
pelas Organizações Sociais;

•

Implantar o programa da Telemedicina municipal como instrumento importante no
diagnóstico a distância de patologias e de orientação de procedimentos e tratamentos
médicos;

•

Aprimorar a atenção materno infantil estimulando o pré-natal para reduzir a mortalidade
materna e fetal no parto, antecipar o diagnóstico da sífilis neonatal, da Zika e de outras
patologias que expõem o feto a riscos irreparáveis;

•

Ampliar o rastreamento de câncer de mama e do colo de útero com pesquisas de HPV;

•

Implementar e fortalecer, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, programas
para reduzir o tempo de espera para exames de alta complexidade como ressonância
magnética, hemodiálise, quimioterapia, cateterismo cardíaco, entre outros;

•

Reorientar a saúde de Poá para a ação antes da doença: a medicina preventiva, o médico
de família, os exames periódicos, as campanhas de saúde e a vacinação;

•

Ampliar atendimento na Atenção Básica, especialmente, ampliando as equipes de
Estratégia de Saúde da Família;

•

Buscar meios orçamentários para readequar o horário de atendimento das UBS com
objetivo de assistir à população fora do horário comercial;

• Encaminhar Lei Específica para regulamentação de uso do Teatro Municipal com foco em
projetos contemplados em editais, sobretudo o PROAC, fazendo uma agenda de atividades
permanente e constante;
•

Promover o espetáculo Passos da Paixão com ação institucional focada no objetivo de dar
visibilidade e relevância turística para o evento;

•

Incentivar a realização de Festivais de Música de rua como rodas de choro, jazz e outros
segmentos que não requerem grande aparato e com custo baixo em locais de grande
circulação, como praças e feiras;
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•

Promover o incentivo para o patrocínio empresarial de projetos culturais locais, seja por
incentivo fiscal ou doação direta;

•

Retomar o Festival de bandas marciais que por muitos anos foi uma tradição da cidade de
Poá;

•

Promover a capacitação de entidades e instituições para captação de recursos via
emendas parlamentares para os projetos culturais da cidade;

• Posicionar Poá entre os melhores municípios em qualidade de vida na região;
• Promover a Política Municipal de Educação Ambiental com foco na preservação do meio
ambiente, ações e práticas sustentáveis;
• Oportunizar o aperfeiçoamento de todos os profissionais ligados ao segmento de turismo e
cultura;
•

Ampliar os equipamentos esportivos para a prática de exercícios de idosos nos parques e
praças públicas;

•

Envolver os idosos em programas comunitários e de voluntariado. Também oferecer
formação para geração de renda e reinserção no mercado de trabalho;

• Estruturar os circuitos turísticos de Poá;
• Buscar parcerias com a iniciativa privada para o fomento e incentivo da prática das
modalidades de motocross e bike Cross na zona de contribuição das fontes (áreas de
restrição ambiental), a fim de atrair turismo de aventura, movimentando a economia local
sem comprometer a qualidade de nossas águas;
•

Ampliar as ações de prevenção e combate a todas as formas de discriminação e violência;

•

Manter e avançar com as ações de educação nas escolas municipais, com palestras
educativas relacionadas ao bom trato de animais;

•

Expandir as feiras de adoção de cães e gatos;

•

Implantar controle populacional de cães e gatos, bem como, realizar campanhas de
castração;

• Implantar ações para reformular o Centro de Bem Estar Animal de Poá;
• Implantar programa de redução de circulação de veículos de tração animal, direcionando
os condutores para cursos profissionalizantes e inclusão em programas sociais;
• Firmar convênios com clínicas e laboratórios para atendimento popular aos animais da
cidade;
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• Criar setor com fotos de todos os animais disponíveis para adoção no site da Prefeitura ou
murais nas repartições públicas;
• Buscar parcerias junto ao Governo Federal para implantação da UBS Animal;
• Considerando que o esporte é o melhor remédio contra as drogas, prover condições
e estimular os jovens para se envolverem o máximo possível com atividades esportivas;
• Descentralizar as atividades lúdicas e esportivas do Cantinho da Melhor Idade para os
demais bairros da cidade;
• Posicionar a cidade de Poá entre as cidades mais atrativas para a prática de atividades
física de rua, reordenar e estruturar, por exemplo, Av. Antônio Massa e outros;
• Requalificar o Ginásio de Esportes com a integração das atividades do entorno do futuro
Balneário Vicente Leporace;
•

Posicionar a cidade de Poá na região do Alto Tietê como destino turístico explorando os
potenciais do turismo religioso, ecoturismo, gastronômico, esportivo, cultural, inclusive
atuação das instituições do terceiro setor que são reconhecidas por suas boas práticas;
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