
 
PLANO DE GESTÃO – PSDB 2020: 

 

1. Recuperação financeira e terminar as obras não finalizadas em outras 

gestões, honrando o dinheiro público. 

2. Geração de Emprego e Renda.  

3. ENERGIA CUSTO ZERO! Implantação de Programas de Financiamento 

para Geração de Energia Fotovoltaica e Solar em todas as Residências do 

Município e estendendo o Programa às empresas e Comércio. 

4. Elaboração de Convênios com SEBRAE, CIESP, UNIVERSIDADES, 

CIDADES-IRMÃS, para troca de conhecimento e gestão eficiente das Cidades e 

do Município, e benefícios ao Comércio e Indústria local. 

5. Asfaltamento e recapeamento das ruas de Agudos e Domélia. 

6. Recuperação das Estradas Vicinais e Apoio a Produtores e Zona Rural e ao 

Distrito de Domélia. 

7. Melhoria do atendimento na Saúde e Convênio com Hospital. 

8. Apoio à Arte e Cultura para preservação cultural e artística e geração de 

renda. 

9. Reativação de Festas Tradicionais e típicas do Município. 

10. Reestruturação da Rede Social buscando programas de atendimento mais 

completos e adequados à realidade local . 

11. Manutenção e melhoria do Transporte Urbano Gratuito. 

12. Novas moradias para suprir o déficit habitacional . 

13. Apoio ao Esporte e reorganizar o Setor . 

14. Apoio ao Turismo com geração de emprego e renda. 

15. Revitalizar as Praças Públicas e Plantio de Flores e espécies perenes e criar 

a Zeladoria da Cidade. 

16. Apoio ao Meio Ambiente e Conscientização desde as Escolas. 



 
17. Implantar Métodos Inovadores e mais adequados à realidade Educacional.  

18. Montar uma Central de Desapego para redistribuir, reciclar ou ainda dar 

destinação adequada ao imenso volume de objetos e mobiliários descartados. 

19. Educação, Saúde, Emprego e Renda: Pilares da Administração visando o 

Futuro. 

20. Programar Atendimentos virtuais para receber as reivindicações da 

população agudense e dar atendimento e retorno. 

21. Montar uma Nova Incubadora de Empresas e Novo Distrito Industrial com 

incentivo à geração de empregos. 

22. Dar destino adequado a prédios históricos, seja recuperando ou adquirindo 

para uso da população. 

23.     Promover políticas públicas que atendam às necessidades de públicos 

diversos, incluindo minorias, pois acreditamos que política de qualidade se 

constrói ouvindo as pessoas e promovendo debates que tenham como objetivo 

primordial construir laços que visem a equidade dos direitos e a eficiência da 

prestação do serviço público.  


