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Compartilho 
aqui nesse 
plano de 
governo o meu 
sonho e o de 
toda 
população 
poaensepoaense. O 
sonho de 
amanhecermos 
em uma 
cidade joia 
novamente.  

“
“
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POÁ 
CIDADE
JOIA
NOVAMENTE

INTRODUÇÃO
    É com enorme satisfação que me apresento a vocês como candidato a 
prefeito de Poá e lhes apresento o plano de governo que fará de Poá uma 
cidade joia novamente. 
        Sou o Willian Ferrari, mais conhecido em nossa cidade como Neno Ferrari. 
Filho do já falecido Paulo Ferrari e da Terezinha Ferrari, mulher que me orgulho 
todos os dias em chama-la de mãe. Vim para Poá ainda pequeno e cresci 
aprendendo amar nossa cidade. Ainda jovem aprendi a profissão de meu pai e 
assim como ele me tornei tapeceiro, tanto que ainda por aí as vezes ouço 
alguém gritar “OI NENO DO SOFÁ”. 
        Meu pai foi muito importante em minha vida, além de me ensinar sua 
honrosa profissão ainda me motivou muito a ajudar o povo poaense fazendo 
parte da vida pública, foi aí que tentei em 2008 me lançar como candidato a 
vereador pela primeira vez, não fui eleito, tendo pouco mais de 400 votos, mas 
já foi o suficiente para me encantar pela vida política e pelas causas sociais em 
nossa cidade, eu queria poder ajudar de alguma maneira. Em 2012 fui 
candidato novamente e dessa vez fui eleito com 964 votos de confiança, a 
partir dali minha vida mudou completamente, passei a dedicar praticamente partir dali minha vida mudou completamente, passei a dedicar praticamente 
todas as horas do meu dia em função da nossa cidade e o trabalho foi tão 
especial que em 2016 fui reeleito como o vereador mais votado. 
    Infelizmente nesse período Poá passou a sofrer com uma administração 
desorganizada por parte do executivo, boicotando inclusive minhas ações 
como vereador, apenas porque eu não compactuava com a forma de 
governar deles, foi por isso que novamente diante da vontade de ajudar a 
população poaense e sem poder fazer muito, tomei a decisão, de concorrer 
ao cargo de prefeito. Hoje, com 48 anos, casado com a minha linda esposa 
Adriana Ferrari, pai do Lucas Ferrari e da Ana Paula, que infelizmente não está 
mais entre nós vítima da violência que assombra nosso país.mais entre nós vítima da violência que assombra nosso país.
    Me sinto preparado e confiante no desafio de fazer Poá recuperar sua 
beleza e seu desenvolvimento, me sinto pronto e sei que com a ajuda do povo, 
voltaremos a ser uma cidade joia! 



SIM, É 
POSSÍVEL

+PRIORIDADES

Prefeitura na praça de eventos

O PRIMEIRO MÊS
Contratação imediata e 
definitiva dos 88 GCM’S 
aprovados no concurso

Zerar todos os alugueis da 
prefeitura e levar tudo para 
um único espaço 

Compra de todos os 
remédios que estejam 
faltando em nosso sistema de 
saúde

Iniciar o projeto de 
iluminação, começando 
pelos lugares mais afetados

Buscar recursos para Buscar recursos para 
reformar o prédio do antigo 
fórum para levar a prefeitura 
para lá, e até isso acontecer, 
propor a ida da prefeitura 
para praça de eventos, 
economizando aluguéis e 
ficando mais acessível para ficando mais acessível para 
a população
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+PRIORIDADES

Projeto escola jd. São Francisco

EDUCAÇÃO
Contratação, valorização e 
qualificação de professores e 
funcionários.
 
Material escolar de Material escolar de 
qualidade e entregue 
corretamente para não 
prejudicar o início dos 
estudos 

Uniformes feitos em parcerias Uniformes feitos em parcerias 
com cooperativas e com o 
CRAS

Parcerias com ONGS, Parcerias com ONGS, 
associações e creches 
particulares de nossa cidade 
para a disponibilização de 
mais vagas

Implantação do sistema de 
CRECHE INTEGRAL para mães 
que trabalham durante o 
período comercial.
 
Parceria Público-Privada com Parceria Público-Privada com 
uma Universidade para o 
CEP - Santa Luiza 

Programa de inclusão social 
nas escolas e creches para 
crianças com deficiência

Fiscalização dos espaços e Fiscalização dos espaços e 
dos cadastros de vagas

Construção da nova escola e 
creche no Jd. São Francisco
(Antigo Raspadão)

3



SIM, É 
POSSÍVEL

+PRIORIDADES

Projeto UBS Jd. São Francisco

SAÚDE
Criação e implantação de 
um programa para a 
contratação de mais 
médicos e na manutenção 
dos que prestam serviço de 
qualidade para nossa 
cidade, resultando sempre 
em 3 médicos para cada em 3 médicos para cada 
especialidade. 

Fiscalização rigorosa para a 
compra e entrega de 
remédios para suprir a 
ausência nos postos e 
hospitais. 

Manutenção frequente do 
hospital e dos postos de 
saúde

Criação e implantação de 
um programa de agilidade 
nos exames: Prioridade na 
rapidez e eficiência para 
realização dos exames em 
nossa cidade, parceria com 
instituições privadas para 
realização de exames em realização de exames em 
horários alternativos, visando 
zerar filas. 

Construção do novo posto de 
saúde para o Jd. São 
Francisco (Antigo Raspadão)
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Programa Saúde Informatizada

SAÚDE
Estudo para a implantação 
de uma clínica de hemodiálide uma clínica de hemodiáli-
se e quiometerapia para 
atender os pacientes com 
câncer que precisam se lo-
comover de Poá para outras 
cidades para fazer o trata-
mento 

Qualificação e valorização 
de todos os prestadores de 
serviços

Finalização da UPA-Calmon 
Viana e a transformando em 
uma unidade avançada 24H

implantação da implantação da 
informatizaão na saúde: 
Onde o paciente terá um 
prontuário que será acessível 
pelos médicos nos postos de 
saúde e no hospital de nossa 
cidade, facilitando 
diagnósticos e trazendo diagnósticos e trazendo 
modernidade para a saúde 
de nossos munícipes. 
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Aumento do efetivo da GCM

SEGURANÇA
Criação e implantação do  
sistema de monitoramento 
por câmeras 24h por dia dos 
dois lados da cidade e 
interligadas a nossa base 
policial. 

Implantação de bases da Implantação de bases da 
guarda municipal nos bairros 
mais afetados pela violência

Interligação direta da GCM 
com os programas de 
vizinhanças solidárias da 
nossa cidade.

Colocar em prática as leis do Colocar em prática as leis do 
silêncio, pertubação do 
sossego e que proíbe os 
pancadões em toda cidade

Aumento do efetivo da Aumento do efetivo da 
guarda municipal, visando 
atender todos os bairros de 
nossa cidade
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+PRIORIDADES

Ampliação de cestas básicas

INCLUSÃO SOCIAL
Fortalecimento das causas 
sociais em nossa cidade 
através de parceria com: 
ONGS, Associações e 
Institutos.

Entrevistas com os moradores Entrevistas com os moradores 
em situação de rua para 
entender a situação de 
cada um

Ajudar os moradores em Ajudar os moradores em 
situação de rua que 
quiserem retornar ao seu 
local de origem

Criar um programa de 
recuperação dos moradores 
que possuírem dependências 
químicas 

Ressocializar moradores em Ressocializar moradores em 
situação de rua que 
estiverem prontos, buscando 
parcerias para geração de 
empregos e moradias

Busca de parcerias para a Busca de parcerias para a 
ampliação do programa de 
cestas básicas aos mais 
necessitados. 
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SIM, É 
POSSÍVEL

+GESTÃO

GERAÇÃO DE EMPREGO

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DES. ECONÔMICO
Incentivo fiscal para a vinda 
de novas empresas visando 
geração de emprego aos 
poaenses

Capacitação de nossos Capacitação de nossos 
munícipes com a criação de 
cursos profissionalizantes com 
certificados. 

Criação de uma coworking: Criação de uma coworking: 
espaço com uma estrutura 
moderna e capacitada que 
será destinado aos 
empreendedores de todas as 
áreas, inclusive social, 
desenvolverem ideias e 
projetosprojetos

Contratações e valorizações 
para a frente de trabalho. 
Serão diversos múnicipes a 
serem selecionados através 
de uma triagem para 
prestarem serviços a nossa 
cidade

Viabilizar novos negócios em Viabilizar novos negócios em 
parceria com empresários da 
cidade, visando 
transparência e qualidade 
nos serviços prestados.

Trabalhar alinhado com as 
cooperativas 
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POSSÍVEL

+GESTÃO

Contrução de novas casas 

HABITAÇÃO E OBRAS
Resolver a questão da 
regularização fundiária, que 
ainda é um problema em 
muitos bairros de nossa 
cidade

Revisão do plano diretor

Regularização das moradias Regularização das moradias 
para pessoas de baixa renda

Implantação do sistema de 
aprovação eletrônica de 
projetos

Levar saneamento básico, 
asfalto, guias, sarjetas e 
calçadas ao bairro JD São 
Francisco (Antigo Raspadão) 

Criação e implantação de Criação e implantação de 
um programa que consista 
na construção de novas 
moradias, para poaenses 
que não possuem casa 
própria, visando resolver o 
déficit habitacional  

9
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+GESTÃO

Transporte gratuito aos idosos

TRANSPORTE
Tornar a passagem dos 
ônibus municipais 
equivalentes a 1h de viagem, 
podendo usa-los conforme a 
necessidade durante esse 
período 

Buscar parceria com a CPTM Buscar parceria com a CPTM 
e EMTU para criar uma 
integração com nosso 
transporte municipal

Melhorar e ampliar o passe 
livre

Passar a administração da Passar a administração da 
Area Azul para uma 
instituição de Poá

Articular reuniões entre 
transporte escolar, taxistas e 
motoristas de aplicativos, 
visando sempre 
entendimento das 
necessidades. 

Viabilizar transporte Viabilizar transporte 
alternativo com 
transportadores da cidade

Diminuir para 60 anos a 
gratuidade do transporte 
municipal, que hoje é de 65 
anos. 
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+GESTÃO

Criação do galpão cultural

CULTURA
Criação de uma nova 
agenda cultural para a 
cidade, visando a inclusão 
de todos os movimentos 
culturais e atendendo a 
todos os públicos: crianças, 
jovens, adultos e idosos.

Valorização dos artistas da Valorização dos artistas da 
cidade, principalmente nos 
tradicionais eventos 
poaenses

Facilitar a inclusão de 
comerciantes poaenses nos 
grandes eventos

Valorizar e estruturar a casa 
do artesão. 

Montar um conselho 
deliberativo

Criação do Galpão Cultural: Criação do Galpão Cultural: 
espaço que será destinado 
aos movimentos culturais 
para que possam realizar 
seus eventos. 
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+GESTÃO

Revitalização do ginásio 

ESPORTE
Buscar e distribuir recursos 
para as modalidades 
esportivas

Buscar parcerias com os 
clubes da  cidade para que 
nossos atletas possam usufruir 
de mais estruturas 

Verba semestral para Verba semestral para 
projetos que comprovem 
beneficiar ao menos 100 
jovens da cidade

Reativação da liga municipal 
de futebol

Revitalização do Ginásio Revitalização do Ginásio 
Municipal de Esportes, o 
transformando em um centro 
esportivo moderno e com 
estrutura necessária para 
receber nossos atletas e  
visitantes

SIM, É 
POSSÍVEL 12
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+GESTÃO

Foco em atrair turistas

TURISMO
Utilizar a verba destinada 
com responsabilidade e 
focando em atrair turistas 
para a cidade

Através de parcerias, gerar 
emprego para os munícipes. 

Buscar PPP (parceria 
público-privada) para o 
balneário economizando 
recursos e trazendo mais 
investimentos ao setor
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+SUSTENTABILIDADE

Criação de eco pontos

MEIO AMBIENTE
Criação de um programa de 
incentivo a reciclagem em 
toda cidade

Implantação da balança Implantação da balança 
para pesagem dos 
caminhões ao sairem com o 
lixo da cidade, visando 
conter irregularidades

Arborização com árvores 
frutíferas 

Estudo para implantação da 
compostagem no município

Criação de ECO PONTOS 
espalhados pela cidade para 
coleta de resíduos sólidos.

SIM, É 
POSSÍVEL 14



+SUSTENTABILIDADE

Espaço pet

CAUSA ANIMAL
Criação do abrigo para cães 
e gatos de rua

Valorização de veterinários e 
auxiliares

Programas de castração e 
vacinação (V-10, Raiva e 
Vermífugo)

Microchipagem em animaisMicrochipagem em animais

Programa de voluntários 
para auxiliar nos projetos

Criaçao do programa de 
doações, para buscar junto 
as entidades privadas e 
públicas recursos para cuidar 
de nossos animaizinhos

Criação do espaço pet: Criação do espaço pet: 
Espaço destinado para os 
munícipes levarem seus 
amigões para passear e 
brincar

SIM, É 
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+ZELADORIA

Iluminação de LED

SERVIÇOS URBANOS
Calçamentos nos lugares 
com calçadas irregulares

Retirada de entulhos 
(Madeiras, móveis e etc)

Implantação de um 
programa de tapa buracos 
com qualidade 

Criação de um programa ue 
incluirá todos os serviços de 
zeladoria (Manutenções dos 
espaços públicos, limpezas 
de ruas, praças, córregos, 
rios, bueiros e procedimentos 
de jardinagem) 

Iluminação 100% LED em Iluminação 100% LED em 
toda cidade

SIM, É 
POSSÍVEL 16


