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SAÚDE 

 Continuidade do processo de implantação da UTI no Hospital de Agudos. 

 Criação do Núcleo de Atenção Primária à Saúde. 

 Manter as Unidades de Saúde em pleno funcionamento e garantir a 

população atendimento de excelência;  

 Revitalização das Unidades de Saúde.  

 Investir na Educação Permanente dos servidores e profissionais da 

Saúde, aprimorando o atendido técnico e humanizado a população. 

 Viabilizar a criação da Clínica da Mulher, Clínica do Homem e da melhor 

idade;  

 Atendimento multidisciplinar à gestante (nutricionista, fisioterapia, 

enfermagem, odontologia e pediatria).  

 Aprimorar a maternidade e o programa de amamentação e aleitamento 

materno; 

 Farmácia Municipal funcionando até as 22h, entregando medicamentos 

em domicílio.  

 Manter atualizada a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 

visando um melhor atendimento a população; 

 Continuar com o almoxarifado de medicamentos para manter sempre 

estoque, para não faltar medicamentos a população  

 Continuar os convênios (parceria com o Governo do Estado), para 

garantir o fornecimento de medicamentos de alto custo gratuito a 

população 

 Continuidade nos atendimentos do Centro de Reabilitação de Fisioterapia 

e Fisioterapia Domiciliar. 

 Criar serviços Osteopatia, que é um método que utiliza várias técnicas 

terapêuticas manuais, entre elas, a da manipulação do sistema 

musculoesquelético (ossos, músculos e articulações). Isso ajudará no 

tratamento de doenças e, consequentemente, diminuirá pacientes 

necessitando de medicamentos. 

 Continuidade no Projeto de Planejamento Familiar. 
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 Implementar a Educação em Saúde Bucal para prevenção de doenças 

bucais. 

 Manter os atendimentos de Clínica Geral, Ginecologia e Pediatria, além 

das especialidades como Cardiologia, Oftalmologia, Neurologia Infantil e 

Adulto, Endocrinologia, dentro outros; 

 Continuar com os Programas existentes, desde o Programa Saúde da 

Criança até a Saúde para a melhor idade; 

 Cumprir com as metas de todas as Campanhas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde; 

 Ampliar e Melhorar o serviço de Equoterapia para pacientes com autismo 

e necessidades especiais. 

 Fortalecer o CAPS e ampliar o atendimento aos dependentes químicos, 

em parceria com o governo Estadual e parceria com entidades 

filantrópicas; 

 Continuar com os trabalhos de visitas casa a casa, para orientação à 

população no Combate às Endemias (Dengue, Zica, Chikungunya, 

Leishmaniose, etc) 

 Manter os veículos da Saúde em pleno estado de conservação, para o 

transporte dos usuários que necessitam de tratamentos contínuos em 

outras localidades com segurança e conforto; 

 Manter em pleno funcionamento a Central de Agendamento de Viagens 

(ambulância) para melhor atender nossos munícipes; 

 Intensificar o programa “Alívio”, dando continuidade nas cirurgias eletivas 

no Hospital de Agudos; 

 Ampliar a Assistência Farmacêutica; 

 Intensificar as ações de Combate ao Coronavírus (COVID-19), de acordo 

com o Plano de Contingencia Municipal; 
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ESPORTE 

 Investimento em equipamentos apropriados para atividades físicas para 

os idosos. 

 Academias ao ar livre, com orientação de profissionais especializados. 

 Implantação de escolinha de futebol nos padrões da CBF para crianças, 

adolescentes e jovens, com alimentação para todos os alunos durante as 

aulas, fornecimento de uniforme e acompanhamento de profissionais 

especializados. 

 Conclusão do Estádio Municipal (Picão) e Ginásio de Esportes do Bairro 

Professor Simões. 

 Revitalização dos campos de futebol da cidade. 

 Iluminação do Campo do Jardim Cruzeiro 

 Ampliação do número de quadras de vôlei de areia na cidade, semelhante 

ao existente no Parque da Família, estendendo aos bairros. 

 Realizar Campeonato Municipal de FUTSAL. 

 Participação do município nos Jogos da Juventude. 

 Participação nos Jogos da Melhor Idade. 

 Participação dos atletas agudenses no Circuito Regional de Atletismo. 

 Realização de Campeonato de Futebol Amador. 

 Participação do município nos Jogos Regionais. 

 Criação de Campeonatos SUB 11, SUB 13 e SUB 15 de Futebol; 

 Participação da Copa TV Tem de Futsal Masculino e Feminino; 

 Participação da Copa TV Record de Futsal Masculino e Feminino; 

 Realização dos Jogo Escolares no município; 

 Participação dos Jogos Abertos do Interior; 

 Realização do Festival de Ballet; 

 Realização do Festival de Capoeira;  

 Competição de Artes Marciais; 

 Circuito Regional de Ciclismo; 
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 Circuito Regional de Caminhada; 

 Copa Municipal de Skate; 

 Melhoria e Ampliação no Parque da Família, com implantação de novas 

modalidades e equipamentos esportivos; 

 Manutenção das Praças esportivas; 

 

 

EDUCAÇÃO 

 Conclusão e inauguração de mais 4 unidades escolares, sendo elas: 

- Creche no bairro Santa Angelina 

- Creche no bairro Vila Avato 

- Escola de Ensino Fundamental no bairro Vila Vienense 

- Construção da “EMEI Diomira Napoleone Paschoal”. 

 Revisar o Plano de Carreira do Magistério. Será criada uma comissão com 

professores, gestores, RH e técnicos e representantes dos poderes para 

melhorar o Plano de Carreira do Magistério. 

 Investir em sistema de ensino unificado. Debater amplamente e de forma 

aberta e democrática sobre manutenção ou troca do sistema de ensino.  

 Entregar Kits de materiais para alunos da educação infantil (4 e 5 anos) e 

manter a entrega de kits no ensino fundamental. 

 Entrega de uniformes para alunos da rede. 

 Executar o projeto e inaugurar o Centro Multidisciplinar de Inclusão, com 

atendimento educacional especializado para alunos portadores de 

necessidades especiais. 

 Criar espaço adequado para formação de professores, gestores, 

berçaristas, onde serão ministradas formações pelo núcleo pedagógico e 

profissionais especializados. 

 Investir em local adequado e adaptado para o setor da alimentação 

escolar. 

 Implantar Cozinha Piloto, a fim de padronizar o cardápio para todas as 

escolas, sempre mantendo o alto nível de qualidade para as crianças. 
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 Implantar novos laboratórios de informática nas unidades escolares que 

ainda não possuem. 

 Renovar equipamentos de informática, tanto para o uso da gestão escolar, 

quanto para os laboratórios de informática. 

 Implementar sistema de gestão informatizado. 

 Melhorar o formato e ampliar o Congresso da Educação. 

 Ampliar categorias para o prêmio Educador do Ano e melhorar a 

premiação aos professores. 

 Diminuir o índice de reprovação e superar as metas estabelecidas nas 

avaliações externas. 

 Oportunizar a formação continuada e valorização dos profissionais da 

educação da rede municipal de ensino. 

 Monitorar a qualidade do ensino/aprendizagem na rede municipal através 

de avaliação diagnóstica para o Ensino Fundamental. 

 Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 6 meses a 5 

anos (Educação Infantil), e 6 a 11 anos (Ensino Fundamental séries 

iniciais). 

 Ampliar a educação em tempo integral nas escolas da rede municipal de 

ensino. 

 Atingir as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação. 

 Ofertar materiais de apoio didático-pedagógico educacional. 

 Continuar a entrega do “Kit do Profesosor” 

 Continuar as reformas e manutenções nas escolas da rede municipal de 

ensino. 

 Ampliação do atendimento do médico pediatra para todas as creches e 

berçários do município. 
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HABITAÇÃO 

 Ampliação do programa de habitação, através da construção de casas 

populares. 

 Parceria com a CDHU e iniciativa privada para construção de mais casas 

para a população. 

 Prosseguimento ao projeto de construção de 20 casas populares para 

Domélia. 

 

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS  

 Implantação de lâmpadas de LED em todo município, gerando economia 

e maior qualidade na iluminação de Agudos e Domélia. 

 Execução do projeto existente para implantação de usina fotovoltaica para 

produção e abastecimento da energia do município, tornando Agudos 

auto-sustentável em geração de energia, de acordo com as normas 

ambientais. 

 Recapeamento de diversas ruas da cidade; 

 Construção de pista marginal, ligando a FAAG até proximidades da 

fábrica de Baterias CRAL. 

 Obras de melhorias de drenagem urbana, (conforme revisão do Plano de 

Drenagem). 

 Obra nos canteiros da Avenida Carvalho Pinto (elaborar um projeto na 

proposta do Plano Diretor). 

 Obra de aproveitamento de espaços urbanos no Centro (elaborar projeto 

da proposta do Plano Diretor). 

 Melhoria de mobilidade urbana (travessia elevada nos pontos populosos 

/ reforma e implantação de rampas de acessibilidade). 

 Implantação de ciclovias. 

 Parques urbanos (espaços encaixados na área urbana, com recreação e 

esportes). 

 Revitalização e reforma dos playgrounds dos bairros. 
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 Viabilização de nova área para ampliação do Cemitério. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE RENDA 

 Atrair novas empresas para o município, a exemplo do que foi feito com 

Sukest, Pré-vale, Malharia Cléo e Hendrix Genetics, em Domélia, 

conquistadas durante este mandato. 

 Ampliar a divulgação do município como centro estratégico para abertura 

de novas empresas, valorando nossa localização geográfica, que 

possibilita a entrada de insumos e escoamento da produção como um 

diferencial logístico. 

 Ampliar a participação de Agudos em feiras empresariais de todos os 

setores produtivos, com o objetivo de atrair grandes empresas para nossa 

cidade, aumentando a arrecadação do município e gerando novos 

empregos para população. 

 Aprimorar, reestruturar e ampliar o funcionamento do “Emprega Agudos”, 

agência municipal de empregos que foi implantada em 2018. 

 Aquisição de área para implantar um novo distrito industrial. 

 

TURISMO 

 Ampliar o desenvolvimento do Turismo como gerador de emprego e 

renda. 

 Realizar segunda e terceira fase da obra da Praça de Balonismo, no bairro 

Professor Simões. 

 Continuar a promover o desenvolvimento do artesanato e empresas 

familiares. 

 Ampliar a “Feira da Lua”, levando artesanato e atrações para os bairros. 
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TRANSPORTE 

 Continuidade do Transporte Gratuito com veículos de ótima qualidade. 

 Aquisição de máquinas e caminhões para renovação da frota de veículos 

para Agudos e Domélia, a exemplo da renovação da frota de veículos que 

ocorreu na Saúde.  

 

CULTURA 

 Inaugurar Cine Teatro São Paulo. 

 Centro Cultural para oficinas de dança, ballet, teatro e exposições 

artísticas. 

 Ampliar as modalidades de Oficinas Culturais do município, incluindo 

Literatura, Pintura e Danças. 

 Firmar parceria com o governo Estadual, Federal, instituições públicas e 

privadas, a fim de garantir a implantação de ações culturais 

intergovernamentais no município. 

 Continuar com apresentações do Circuito Cultural Paulista. 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 Continuar com Programa “Conecta Agudos”, instalado em 2018, 

ampliando Internet gratuita para outros pontos da cidade; 

 Estender aos bairros o “eOuve”, a ouvidoria municipal que foi implantada 

de forma online e presencial. 

 Garantia de ambiente de trabalho adequado e seguro, em consonância 

às normativas de segurança e saúde dos trabalhadores. 

 Realização de concurso público para preenchimento de vagas 

necessárias nos diversos setores da administração municipal. 
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SEGURANÇA 

 Aprimorar atuação da Guarda Municipal, que foi atualmente implantada 

em nossa cidade; atuando em parceria com a Polícia Militar. 

 Parceria com a Polícia Militar através da Atividade Delegada. 

 Ampliar o sistema de câmeras de monitoramento para todo município.  

 Reativar o CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) 

 

MEIO AMBIENTE 

 Valorização das áreas verdes existentes do município (reflorestamento e 

melhoria na reserva atrás da FAAG), reflorestamentos com trilhas e ou 

bosques das áreas verdes de loteamentos existentes; 

 Limpeza e reflorestamento nas áreas de Preservação Permanente dos 

córregos urbanos; 

 Melhoria de arborização da Cidade; 

 Criação e melhoria de ecopontos existentes; 

 Melhoria do depósito de resíduos de construção (reciclagem trituração 

dos resíduos/ acesso para moradores levarem seu próprio material em 

local próximo a seu bairro); 

 Criar hortas e pomares comunitários; 

 Intensificar o trabalho de educação ambiental - criar um espaço em que 

os alunos possam aprender, plantando e visualizando os resultados; 

 Ampliar e melhorar o sistema de coleta seletiva no município; 

 Conclusão da sétima célula do Aterro Municipal; 

 

 

 

SOCIAL 

 

 Implantação de Residência Inclusiva: Serviço de Acolhimento Institucional 

para Jovens e Adultos com Deficiência. A “Residência Inclusiva” poderá 
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captar recursos do terceiro setor e entes federados.  

 Implantação de Postos de Atendimento no Distrito de Domelia e 

assentamentos, visando assegurar e garantir a proteção social à 

população pertencente a região rural. 

 Implantação e efetivação da Vigilância Socioassistencial, uma área de 

gestão da informação, dedicada a apoiar as atividades de planejamento, 

de supervisão e de execução dos serviços socioassistenciais por meio do 

provimento de dados, indicadores e análises, que deve estar estruturada 

e ativa em nível municipal, estadual e federal. 

 Diagnóstico Social para a Política de Atendimento a Mulher, a fim de 

identificar suas vulnerabilidades e serviços existentes, visando a 

formação da Rede de Atendimento à Mulher e a criação do Conselho 

Municipal de Direitos da Mulher. 


