


VINICIUS POIT
CANDIDATO AO 
GOVERNO DE SP

O candidato ao Governo de São Paulo, Vinicius Poit, 

36 anos, foi líder do Partido NOVO na Câmara 

e Coordenador da Bancada Federal paulista. 

Poit entrou na política pelo Partido Novo, 

recebendo 207.118 votos nas eleições de 2018. 

Na Câmara dos Deputados, foi relator do Marco 

Legal das Startups e do projeto de conectividade 

rural e nas escolas. É coautor das leis de 

Telemedicina e do Governo Digital. Poit é formado 

em Administração de Empresas pela Fundação 

Getúlio Vargas (SP, 2008). Fez carreira profissional 

como empreendedor, sendo sócio-diretor da Ibira 

Investimentos, uma consultoria de reestruturação 

de empresas, e cofundador do Recruta Simples, 

site de recrutamento online e seleção de 

vagas de trabalho. 

Reconhecido entre os melhores parlamentares do 

Congresso Nacional pelo Ranking dos Políticos por 

3 anos consecutivos. Deputado Federal mais 

transparente, um dos mais econômicos e inovadores 

da história do Congresso Nacional. Com formação 

cristã e liberal, Vinícius Poit defende a redução do 

estado, a gestão eficiente dos recursos públicos 

e valoriza as liberdades individuais do cidadão.



APRESENTAÇÃO

Vamos fazer a diferença. 
CHEGA DOS MESMOS!

Aqui está nosso Programa de Governo. Vamos 

submetê-lo à ampla discussão com a população de 

São Paulo, receber críticas, recolher sugestões, 

aprimorar nossas ideias.

Sinceramente, nós nos sentimos orgulhosos, 

como candidatos ao governo de São Paulo, em 

representar nossos ideais políticos nessa jornada 

que será memorável. Vamos oferecer uma 

alternativa concreta, consistente, viável ao nosso 

estado de São Paulo. Vamos repetir: Estamos 

vivendo um sonho grande, sonhado junto e se

tornando realidade. 

O Partido Novo está cada vez mais forte em todo o 

Brasil. Nós somos inconformados com a política do 

nosso país, revoltados com essa alta taxa de 

desemprego e a corrupção que deformou e 

prostituiu nossa jovem democracia.



Mas não somos acomodados. Por isso, com o apoio 

de tanta gente, resolvemos sair da INDIGNAÇÃO e 

partir para a AÇÃO. Definitivamente, achamos que 

devemos lutar, combater esse sistema e trabalhar 

muito para destravar o estado de São Paulo.

Somos idealistas, mas também somos guerreiros, 

com coragem para enfrentar os desafios que virão.

Vamos trabalhar como nunca, junto com vocês, 

para sermos o próximo GOVERNADOR e 

VICE-GOVERNADORA do estado de São Paulo.

São Paulo está nas mãos dos MESMOS faz 

muito tempo. Está na hora de MUDAR!

Nosso objetivo é transformar o governo paulista, 

trazer uma visão inovadora e empreendedora sobre 

como utilizar melhor os impostos pagos pelas 

pessoas, em prol do cidadão, e não mais em 

prol dos políticos.

Chega de governar desperdiçando recursos 

públicos, incluindo obras paradas. Queremos ser um 

exemplo da EFICIÊNCIA na gestão pública, sabendo 

que nosso chefe é o cidadão-pagador de impostos 

de São Paulo.



Os professores se encontram desmotivados, 

desvalorizados, e os alunos mostram baixo

aprendizado. 

Precisamos avançar muito, muito mais, para 

recuperar o tempo perdido na educação paulista.

A saúde pública avança a passos de tartaruga em 

São Paulo. Sabemos que o SUS é fundamental, uma 

grande conquista de nosso país. Mas não podemos 

nos conformar com o que temos. Precisamos investir 

na prevenção e na promoção da saúde, para poder 

desafogar o sistema. 

O melhor remédio do sistema de saúde se chama 

transformação digital. Temos que cuidar da qualidade 

ambiental também. Avançar no controle da poluição 

causada pelos resíduos sólidos, esses lixões que 

nunca se encerram. Investir na educação ambiental. 

Graves são as questões sociais. Assim como 

gravíssimo é o mal da criminalidade, que assusta 

a todos.

A bandidagem associada ao tráfico de drogas 

precisa ser combatida com tolerância zero.



Polícia na rua, próxima do cidadão. Os desafios são

enormes, e nós todos, juntos, os enfrentaremos com 

determinação.

Somente o método e as ferramentas próprias da ação 

empreendedora e inovadora serão capazes de 

encontrar soluções verdadeiras e diferentes para esses 

graves, e alguns velhos, problemas que afligem 

nosso povo. Mas, não adianta esperar resultado 

diferente, fazendo sempre da mesma forma. Somente 

uma gestão inovadora, que pensa “fora da caixa”, 

juntando inteligência com tecnologia, buscando 

sinergias e parcerias com a sociedade, terá êxito

nessa missão. Precisamos agir na SOLUÇÃO dos 

problemas mais urgentes que afetam a qualidade de 

vida e rebaixam a dignidade das famílias paulistas.

Nosso Programa de Governo se destina àqueles que 

se cansaram dos mesmos e querem algo diferente. 

Aqueles que querem uma mudança de verdade.

Que Deus abençoe nosso caminho nessa batalha.

Vinicius Poit                                                 Vinicius Poit                                                 Vinicius Poit                                                 Doris Alves



Os governos devem ter uma estrutura administrativa 

enxuta, transparente e focada no essencial: educação, 

saúde e segurança pública.

Governar exige responsabilidade social e fiscal, com 

equilíbrio das contas públicas. O dinheiro do 

orçamento pertence ao povo, não ao governo.

Avaliar desempenho da gestão pública é essencial, 

bonificando servidores públicos por mérito e 

eficiência. Desburocratizar e digitalizar é o caminho 

da modernidade da gestão.

PRINCÍPIOS DA 
GESTÃO PÚBLICA
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O partido Novo surgiu trazendo uma nova visão 

sobre o processo político e a gestão pública no Brasil. 

Coerente com esse ideário, os governantes e 

administradores ligados ao partido, em todas as 

esferas do poder público, devem se ater ao 

programa partidário.

Cumprir os seguintes Princípios:



Redução da carga tributária, com simplificação da 

cobrança de tributos. Propiciar o empreendedoris-

mo, garantir segurança jurídica e facilitar o trabalho, 

a livre negociação e a livre concorrência.

Realizar a inclusão do cidadão no sistema financeiro 

e desburocratizar o acesso ao crédito. Simplificar a 

regularização da propriedade particular.

Defesa rígida da propriedade privada com medidas 

rápidas de reintegração de posse quando 

criminosamente invadidas.

Combate permanente à corrupção e à impunidade. 

Transparência total nas contas públicas. Fim do 

Foro Privilegiado. Prisão em segunda instância 

para condenados.

Soberania do Indivíduo. Direito ao conhecimento e 

à informação. Respeito às diferenças de cor, credo 

e orientação sexual.
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Educação para o trabalho: melhorar a 

empregabilidade da mão de obra e preparar 

os jovens para as profissões do futuro.

Parceria com o setor privado: dialogar com o setor 

produtivo para identificar prioridades para a oferta 

de cursos profissionalizantes, alinhando-os com as 

demandas do mercado.

Educação 4.0. Utilizar todas as ferramentas digitais 

para aperfeiçoar a gestão escolar e o aprendizado 

de classe. Programa de treinamento para docentes 

focado no aprimoramento da prática de lecionar 

em sala de aula.

Profissionalização da administração e melhoria 

pedagógica com auxílio de Organizações Sociais, 

entidades civis ou PPP. Reforçar o ensino sobre o 

exercício da cidadania e do civismo.

PILARES DE UM GOVERNO 
INOVADOR EM SÃO PAULO
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Prioridade total à Educação



Melhor ambiente de negócios: agilizar a abertura 

de empresas, obtenção de alvarás e licenças, 

registro de propriedades, pagamento de impostos 

e execução de contratos.
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Foco primário: atenção total na promoção e na 

prevenção da saúde. Priorizar atendimento em 

unidades de atenção básica para evitar 

internações em hospitais.

Tecnologia de dados: utilizar sistemas 

informatizados de gestão para otimizar 

atendimento. Uso de telemedicina e 

implantação do Prontuário Eletrônico no

estado de São Paulo.

Continuidade: ampliar programas de sucesso 

existentes, como o Corujão da Saúde, e garantir 

transparência na Central de Regulação de 

Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS).

Transformar a saúde 
pelo digital

Destravar o 
Empreendedorismo



Criação de Órgão de Gestão dentro da Secretaria 

de Segurança Pública, com especialistas de várias 

áreas, incluindo as Guardas Municipais

Reforçar a Segurança 
com Inteligência

Agilidade: tornar São Paulo o estado com menor 

tempo médio para abertura de empresas no país.

Segurança jurídica: regulamentar o Código de 

Defesa do Empreendedor e aprovar medidas 

complementares, como a fiscalização orientativa.

Foco em resultados: pactuar metas plurianuais 

para a redução de violência.

Inteligência: usar tecnologia para uma política 

baseada em compartilhamento de informações, 

monitoramento inteligente, incluindo integração 

do sistema da polícia a câmeras particulares. 

Focalização: elaborar políticas sociais para quem 

mais precisa, baseadas em evidências, e que visem 

à emancipação econômica dos mais pobres.

Proteção dos 
Vulneráveis
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Mulheres: estimular parcerias com o sistema S para 

fortalecer a defesa de mulheres vulneráveis através 

da capacitação e da inclusão produtiva.

Renda: avaliar instrumentos de melhoria do 

programa de renda mínima do estado (Renda 

Cidadã), aperfeiçoando-o com novos instrumentos 

de saída.

Pessoas em situação de rua: auxiliar municípios 

com programas de inclusão, tratamentos e geração 

de emprego. 

Delegação: aproveitar a capacidade de operação 

do setor privado, por meio da ampliação de con-

cessões, contratos de gestão e parcerias públi-

co-privadas.

Eficiência: privatizar ou fazer a concessão de 

operações, como a desestatização do Porto de 

Santos, e assegurar bons e rápidos serviços, 

como a operação de balsas no litoral.

Traçar Parcerias
Estratégicas
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Conclusão: buscar soluções para conclusão de 

obras prometidas mas não realizadas, como a 

finalização do Rodoanel, a extensão da rodovia 

Carvalho Pinto até Aparecida, os VLTs de 

mobilidade urbana, o trem de passageiros 

São Paulo-Campinas-Vale do Paraíba.

Menos burocracia: revisar e simplificar leis, normas 

e regulamentos do estado. Garantir a análise de 

impacto regulatório antes de sancionar novas leis. 

Promover a fiscalização orientativa, não apenas a 

punitiva.

Princípio da boa-fé: confiar no cidadão por 

pressuposto, reduzindo exigências de documentos 

ou autenticações para acessar direitos ou 

cumprir obrigações.

Simplificar o Estado

Excelência: aplicar no governo princípios da gestão 

privada: processos seletivos, mérito, avaliação de 

desempenho.

Governar por Resultados

Foco no resultado: metas claras e factíveis em 

todas as áreas de governo, envolvendo níveis 

hierárquicos e servidores em geral.
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Gestão: acompanhar ações de governo com 

indicadores e metas por sistema de monitoramento 

e avaliação.

Regulamentação: aplicar a Lei de Defesa do 

Usuário de Serviço Público, para garantir ao 

cidadão maiores mecanismos de 

acompanhamento, cobrança e previsibilidade 

do atendimento às suas demandas.  

Respeitar o cidadão-usuário  

Estrutura enxuta: reduzir a máquina pública e 

realizar um acompanhamento próximo com metas

para cada uma das áreas.

Profissionalismo: montar equipe de perfil técnico, 

com diferentes capacidades, selecionando 

servidores do quadro e trazendo novos 

profissionais do mercado para equilibrar 

continuidade com inovação.

Transparência: governar com transparência total; 

decisões públicas e abertas em todas as áreas do 

governo.

Combater privilégios e a corrupção
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Urgentes e Essenciais 

30 IDEIAS para 
São Paulo

Privatização da Sabesp e programa de 

universalização do tratamento de esgotos no

estado de São Paulo (Esgoto Limpo)
1

Acabar com os lixões nos municípios paulistas e 

implantar a logística reversa na agenda dos resíduos 

sólidos (Lixão Zero)
3

Incentivo ao uso sustentável de áreas verdes, 

incluindo a concessão de Parques e Reservas 

Florestais públicas (Turismo Ecológico)2

Acelerar a implementação das escolas de tempo 

integral, com meta de expansão para 4.500 unidades 

(Escola Dia Todo)
4
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Força tarefa para reforço escolar de crianças e jovens 

com perda de aprendizado devido à pandemia 

(Reforço Escolar)
5

Disponibilizar vagas de cursos técnico-profissionalizantes 

para os jovens acessarem o mercado de trabalho, 

facilitando o primeiro emprego (Bolsa Emprego)7

Apoio institucional e financeiro para o fortalecimento 

das Santas Casas, dentro do sistema de unidades 

descentralizadas de saúde (Força Santa Casa)
9

Instituição dos Cursos de "Educação Financeira", 

"Empreendedorismo" e "Introdução à Programação" 

nas escolas estaduais de tempo integral 

(Saber Prático).
6

Priorizar o cuidado com a primeira infância, na saúde 

e na educação, incluindo o atendimento às mulheres 

gestantes (Primeira Infância)8

Criar mecanismo para assegurar prazo mínimo para 

marcação de cirurgias e exames após a triagem na 

saúde básica (SUS Consulta)
10
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Recuperar e valorizar o centro do município de São 

Paulo, junto com a Prefeitura e com apoio da iniciati-

va privada, garantindo máxima segurança ao comér-

cio e assistência social às famílias e moradores de rua 

(Centro Seguro)

Inclusão de pessoas com deficiência em parceria com 

Organizações Sociais e entidades da sociedade civil 

(Somos Todos Iguais)

Apoiar a implantação da Guarda Municipal nos 

municípios paulistas, com recursos do Fundo 

Estadual de Segurança Pública, realizando sua inte-

gração com a PM no policiamento comunitário 

(Polícia Bairro a Bairro)

Fazer do esporte uma cultura de saúde e um fator de 

cidadania nas famílias paulistas (Esporte Bacana)

Programa de reurbanização e revalorização dos 

bairros periféricos das grandes cidades paulistas, 

incluindo a melhoria da iluminação pública através 

de PPPs (Ilumina SP)

Implementar um sistema público-privado na 

administração penitenciária (PPP Presídios)
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Proteção social da mulher através da qualificação 

de delegados, policiais femininas e programas de 

combate ao assédio dentro e fora das corporações 

(Assédio Não)

Identificar e valorizar as vocações regionais, 

reconhecer os arranjos produtivos e incentivar 

Polos Tecnológicos no interior paulista (SP Valley)

Estabelecer marcos regulatórios para favorecer e 

atrair investimentos em infraestrutura e logística 

(Investe Aqui)

Investimentos em inteligência policial, integrando PM, 

PC e Guardas, tornando denúncias e ocorrências 

efetivas e rápidas (BO Único)

Plano logístico para ampliar a malha ferroviária 

paulista, interligado com modais de transporte

de cargas (Trem Paulista)

Favorecer os novos negócios digitalizados com a 

implementação do Marco Paulista das Startups 

(Startup SP)
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Planejar a instalação de rede digital para garantir 

conectividade em todos os espaços do território 

paulista (Internet 100%)

Promover a regularização fundiária das propriedades 

rurais e urbanas, trazendo maior segurança jurídica 

para os negócios paulistas (Negócio Legal)

Instalar o sistema unificado de licenças e serviços do 

agro nas Casas de Agricultura ou instalações afins 

(Poupa Tempo do Agro)

Código de Defesa do Empreendedor para impulsion-

ar e facilitar o ambiente de negócios e gerar novos 

empregos (Empreende Já)

Reforçar a segurança das propriedades no setor 

agropecuário e nas chácaras de lazer paulistas 

(Agro Seguro)
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Reforma administrativa radical, com redução do 

número de 27 para 15 Secretarias de estado 

(Enxuga SP)
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Transferência da sede do governo, do Palácio dos 

Bandeirantes para o centro paulistano

(Acabou Mordomia)

tem alguma ideia?
quer colaborar?

Apresentamos aqui nossas principais ideias.
Mas queremos saber das suas. Colabore conosco 

para implantar uma gestão pública 
INOVADORA em São Paulo.

Tornar São Paulo um modelo nacional de 

transparência na execução orçamentária, utilizando 

ferramentas de blockchain e hackathons para 

explorar dados e sistemas, em todos os poderes 

e nos municípios (SP Transparente)
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Envie sua SUGESTÃO ou sua PROPOSTA para 
poitprograma@gmail.com ou pelo whatsapp (11) 97595-0030

MUITO OBRIGADO!



DORIS ALVES
CANDIDATA A 
VICE-GOVERNADORA DE SP

Doris Alves nasceu na cidade de Curvelo, em Minas 

Gerais. Começou a trabalhar aos 13 anos, formou-se 

no Magistério, tendo ministrado aulas nos povoados 

da região.

Já em São Paulo, Doris prestou concurso e entrou 

para a Guarda Civil Metropolitana em 1991. Em 2021 

assumiu a Chefia de Gabinete da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana. Foram 31 anos de 

trabalho dedicados à Administração Pública com 

foco na Segurança.

Formada em Direito, se especializou em Gestão de 

Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos 

e Segurança e atualmente faz mestrado em Cidades 

Inteligentes e Sustentáveis.
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