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Nossa meta é transformar Agudos em um Município destaque não só 

na região, mas também a nível nacional, a exemplo do que foi 

alcançado nos dois mandatos de nossa administração (2009-2012 e 

2013-2016), onde alcançamos a 22ª colocação no ranking das 

melhores cidades do Brasil. Vamos fazer um governo de pluralidades, 

com ações e políticas públicas direcionadas para todos os setores, os 

quais nominaremos abaixo e que caracterizam a nossa visão que 

contempla o cidadão em suas necessidades diversas, mas com um 

objetivo comum de promover e garantir a crescente e contínua 

solidificação e conquista de qualidade de vida para todos. Nossa 

intenção é retomar os programas e serviços que foram 

descontinuados pela administração atual e que faziam a  diferença 

para os Munícipes, bem como buscar novos projetos e soluções 

inovadoras. 
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EDUCAÇÃO: 

 

• Oferecimento de cursos e jornada pedagógica de Formação e Capacitação dos 

educadores da rede municipal, bem como a valorização salarial, de acordo com o Piso 

Nacional do Magistério; 

• Criação de instrumentos de incentivo e reconhecimento ao trabalho dos educadores, 

a exemplo do Prêmio Educador do Ano; 

• Ampliação dos cursos oferecidos pela Escola Técnica ETEC e pelo SENAI, além da 

tentativa junto ao Governo do Estado de viabilizar a vinda da FATEC, com cursos que 

atendam a demanda das empresas locais e regionais;  

• Parceria com o SEBRAE para a realização do Projeto “Educação Empreendedora”, 

nas escolas municipais de ensino fundamental; 

• Implantar o programa “Inteligência Educacional” de Augusto Cury nas escolas, 

desenvolvendo a inteligência, memorização e construindo relações saudáveis; 

• Construção de bibliotecas informatizadas, inclusive com materiais digitais, em todas 

as escolas da cidade; 

• Criação de um comitê formado por professores da rede municipal, escolhidos pela 

própria categoria, para a escolha de metodologias e sistema de ensino a serem 

implantados; 

• Disponibilizar psicólogos para atender todas as escolas municipais; 

• Dar continuidade na obra da “EMEF Helena Napoleone Cardia”, com atendimento em 

tempo integral; 

• Dar continuidade a escola e creche-convênio com a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação - FDE do Estado de São Paulo, ao lado da “EE. Manoel 

Gonçalves”; 

• Construção de uma unidade creche e escola para atender os bairros: João Ferreira 

Silveira, Jardim Nilce, Centenário Park e Bem Viver; 

• Dar continuidade na construção da unidade escolar via convênio “PRO INFÂNCIA” 

que havia sido autorizada no Jardim São Vicente, sendo que o local de sua construção 

foi transferido para o Bairro Santa Angelina; 

•  Construção de uma Unidade Infantil no terreno do “Tênis Clube”, com possibilidade 

de atendimento no período noturno; 

• Construção de uma creche escola em prédio próprio no distrito de Domelia; 

• Construir refeitório e quadra na escola Sergio Augusto Mainini; 

• Retomar o plano de carreira; 
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• Garantir convênios com as universidades para preparação dos alunos para o pré-

vestibular; 

• Parceria entre saúde e educação para que os berçários tenham, ao menos uma vez 

por mês, a visita de um pediatra; 

• Disponibilizar enfermeiras em todos os berçários; 

• Oportunizar a formação continuada e valorização dos profissionais de ensino da rede 

municipal; 

• Central de vagas para berçário, educação infantil e fundamental, com comunicação 

eficaz com a assistência social e escolas; 

• Adquirir mais um ônibus para transporte de alunos PCD; 

• Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 06 meses a 05 anos 

(educação infantil) e 06 a 11 anos (ensino fundamental); 

• Construção da escola Diomira Napoleone Paschoal, no local de origem; 

• Diminuir o índice de reprovação e superar as metas estabelecidas nas avaliações 

externas; 

• Oportunizar um espaço com toda estrutura para reuniões e formação de gestores e 

professores; 

• Construir um prédio para o setor de alimentação SEMAE, com câmara fria para a 

conservação dos alimentos; 

• Oportunizar uma equipe com estrutura adequada para as manutenções nas unidades 

escolares; 

 

SAÚDE: 

 

•  Criação do prontuário eletrônico¹ e de uma central de agendamento², 

possibilitando também a população fazer os agendamentos via internet (WhatsApp)² 

e uma melhor transmissão de informações de pacientes entre os postos de saúde¹;  

• Implantação do “Programa Remédio em Casa” onde será realizada a entrega à 

domicílio de medicamentos para idosos e pessoas com deficiência; 

• Implantação do “Programa Médico Residente”, firmando convênios com as 

universidades públicas e privadas da região, para alocação de médicos para cumprir 

residência médica remunerada no hospital, postos de saúde e unidades do programa 

de saúde da família;  

• Criação do CAPS Infantil, para atendimento psicossocial específico para crianças e 

adolescentes; 
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• Lanche para usuários do transporte da saúde em consultas ou procedimentos em 

outros municípios; 

• Criação de um programa especifico para atender os familiares e usuários de drogas, 

em parceria com o Conselho Municipal Antidrogas e Rede Social;   

• Implantação do Programa Saúde na Praça, com acompanhamento de fisioterapeutas 

e nutricionistas, durantes as atividades físicas em pontos estratégicos da cidade;  

•  Implantação de programa de atendimento às gestantes, diabéticos, hipertensos e 

idosos com a inclusão de orientação e acompanhamento de nutricionista; 

• Implantar tratamentos médicos integrativos, tratando não apenas a doença, mas o 

paciente como um todo, a exemplo da acupuntura; 

• Criação do CATRA – Centro de Acolhimento, Tratamento e Reintegração de Animais 

juntamente com a restruturação do AMA – Ambulatório Municipal de Animais; 

• Criação de um Centro de Oncologia para que os pacientes portadores de câncer façam 

o tratamento de quimioterapia em nosso próprio Município; 

• Farmácia Municipal na UPA que funcione no horário em que as farmácias dos postos 

de saúde estiverem fechadas;  

• Criação do CSM – Centro de Saúde da Mulher, equipado com mamógrafo;  

• Criação do Centro Municipal de Autismo; 

   

OBRAS E INFRAESTRUTURA: 

 

• Recapeamento e manutenção da qualidade do Asfaltamento de todas as ruas da 

cidade;  

• Conclusão da obra de canalização do córrego do Jardim Vienense; 

• Alargamento do leito carroçável do viaduto localizado na Rua Prefeito Antônio Condi 

(PONTE DAS BARRAQUINHAS); 

• Interligação da Avenida Rangel Pestana com o bairro Santa Cândida;  

• Interligação do Jardim Bela Vista com o bairro Santa Cândida; 

• Interligação do bairro Parque Pampulha pela Avenida Manoel da Costa com o 

quilômetro 322 da Rodovia Marechal Rondon;  

• Interligação da Avenida José Salmen com a Avenida Cleophano Pitaguary; 

• Construção de uma praça no terreno dos trailers na Vila Honorina, com palco e 

banheiro; 

• Área de Lazer nas proximidades da escola do Distrito de Domélia, com quiosque e 

espaço verde; 
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• Criação da praça do ciclista, que servirá de ponto de encontro, contendo mural com 

mapas das trilhas. 

 

SEGURANÇA: 

 

• Retomada do Sistema Municipal de Monitoramento por Câmeras, segundo orientação 

das Policias Civil e Militar;   

• Solicitar junto ao Governo Estadual, o aumento do efetivo policial no Município;    

• Fechar parceria com as Polícias Civil e Militar, além do Conselho de Segurança 

(CONSEG), em prol de estratégias e ações especificas, conforme demanda 

apresentada;  

• Maior segurança nas escolas com a criação da CIPA – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes, bem como do corpo de brigada para cada unidade; 

• Designar Policial fixo no Distrito de Domélia; 

• Retomada da atividade delegada juntamente com o Governo do Estado, para policiais 

de folga prestarem serviços ao Município; 

 

CULTURA E LAZER: 

 

• Promoção e incentivos aos artistas locais, através dos eventos em praça pública e 

participação nas feiras e eventos regionais;  

• Conclusão das obras de restauração do Cine Teatro São Paulo;  

• Construção de um Recinto Municipal para eventos e exposições;  

• Retomada do Programa de Cinema Itinerante e música nos bairros, que promove o 

acesso democrático e facilitação da difusão cultural entre os moradores.   

• Criação de uma Escola Municipal de Formação Musical. 

 

ESPORTE: 

 

• Conclusão das obras de construção do Estádio Municipal na Avenida Richard 

Freudemberg;    

• Construção de 4 quadras poliesportivas na Avenida Carvalho Pinto, em frente ao 

“Comercial Sandri”, abrindo espaço para vôlei, basquete, futsal, handebol, entre 

outros, com quiosques; 
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• Construção de pista de skate no bairro Professor Simões e no Jardim Cruzeiro;  

• Ampliação das escolinhas de formação esportiva;   

• Criação da “cesta básica do atleta”, com fornecimento de uniforme, acompanhamento 

nutricional e cesta de alimentos específicos para a boa saúde e desempenho do 

esportista, mediante triagem socioeconômica;  

• Criação de uma pista inspirada em mountain bike para ciclistas de todas as idades; 

• Criação de um centro de lazer e esportes no Parque Pampulha; 

• Cobertura das quadras esportivas de todo o Município; 

• Conclusão do Ginásio de Esportes “Diego Rafael Guimarães”, localizado no bairro 

Professor Simões. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO: 

 

• Ampliação, manutenção e melhoria da frota de ônibus do serviço de Circular Gratuito, 

com gradativa substituição por veículos novos;  

• Reformulação do trânsito na cidade e vias de acesso alternativo na região central, 

realizada por empresa especializada; 

• Transporte DOMÉLIA/AGUDOS para a população, duas vezes por semana. 

 

MEIO AMBIENTE: 

 

• Desenvolvimento da coleta de lixo seletiva, através de parcerias com as escolas, para 

a implantação de eco pontos de recolhimento do material reciclável;  

• Retomada do serviço de coleta de lixo diariamente; 

• Criação de usina de reciclagem de lixo e entulhos. 

• Implantação do Projeto “QUERO MEU BAIRRO LIMPO” com campanhas nos bairros 

e presença constante da Prefeitura; 

• Incentivo à criação de cooperativas para a coleta e destinação do lixo reciclável; 

• Criação do Programa Municipal de Arborização nos bairros, em parceria com as 

escolas, promovendo simultaneamente a arborização, com a participação da 

comunidade e a educação ambiental junto aos alunos; 

• Retomada da “Semana do Meio Ambiente” e das ações de coleta do óleo de cozinha 

e do lixo eletrônico; 

• Retomada do IPTU VERDE;  

• Implantação de infraestrutura no parque ecológico Açucena da Serra;  
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• Trabalho de conscientização com arte nos bueiros para evitar que joguem lixo. 

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA: 

 

• Retomada das ações e serviços de apoio e incentivo aos pequenos agricultores, com 

o fornecimento de trator, maquinários e calcário, para a produção de agricultura 

familiar, com atendimentos e orientações gratuitas de veterinário e engenheiro 

agrônomo; 

• Criar o SIM - Serviço de Inspeção Municipal, para produtos de origem animal;  

• Promoção de feiras, para que o pequeno produtor possa expor e vender diretamente 

a sua produção, aos moradores da cidade; 

• Reforçar os serviços de manutenção e melhorias nas estradas rurais do Município, 

garantindo a qualidade do transporte e do acesso dos moradores aos serviços na área 

urbana. 

• Disponibilizar terrenos ociosos da Prefeitura para plantação de horta, onde pessoas 

de baixa renda, devidamente inscritas no programa, possam produzir e cultivar 

orgânicos, abastecendo escolas e afins. 

   

ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROFISSIONALIZAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO TRABALHO E RENDA: 

 

• Retomada dos cursos profissionalizantes gratuitos e de geração de renda, oferecidos 

pelo Centro Municipal de Capacitação; 

• Criação de Programa de Alocação e Capacitação Profissional Permanente, de acordo 

com a demanda das empresas locais e regionais; 

• Criação do Programa Municipal de Frentes Temporárias de Trabalho, para 

aproveitamento da mão de obra local e geração de salário e renda; 

• Ampliação dos serviços e atendimentos oferecidos pelo CRAS e CREAS; 

• Criação do LIA - Lazer, Inclusão e Acessibilidade, para crianças com deficiência; 

• Isenção de IPTU para portadores de doenças graves e para famílias de baixa renda 

que comprovem a frequência dos filhos na escola; 

• Criação de um subsídio para MEI com o intuito de fomentar o empreendedorismo e os 

pequenos negócios, custeando parte do salário do funcionário que a MEI contratar; 

• Programa Municipal de Transferência de Renda, o “Renda Agudos”, para famílias em 

situação de vulnerabilidade social. 
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HABITAÇÃO: 

 

• Construção de núcleos habitacionais, com prédios de até 4 (quatro) andares, de 

acordo com o surgimento da demanda, derivada do aumento populacional em Agudos 

e de casas populares no Distrito de Domélia. 

 

INCLUSÃO DIGITAL: 

 

• Retomada do Programa Municipal de Inclusão Digital, através do oferecimento de 

internet gratuita em pontos específicos da cidade;  

• Implantação de internet gratuita no Distrito de Domélia; 

• Criação de um Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal para capacitar todos os 

professores da rede municipal e contratados. 

 

TURISMO: 

 

• Implementação das ações para o desenvolvimento e divulgação da atividade turística 

como fato gerador de emprego e renda para a população agudense; 

• Promoção de cursos e capacitações para formação de mão de obra especializada para 

o setor, nos segmentos de turismo receptivo, hotelaria, meios de alimentação, guias e 

monitores, em parceria com SEBRAE, SENAC e SENAR; 

• Continuidade e ampliação dos programas de turismo pedagógicos, junto às escolas e 

atrativos do Município; 

• Construção de um mirante em uma das avenidas da cidade, para ser transformado em 

ponto turístico; 

• Revitalização da “piscina velha” (área ao lado da nova rodoviária) e de toda a 

adjacência, com construção de infraestrutura esportiva e de lazer. 

 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO: 

   

• Continuidade e ampliação da Sala do Empreendedor; 
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• Em parceria com faculdades locais (FAAG E UNIVESP), SENAI, ETEC, SEBRAE e 

empresas associadas, implantaremos o “Projeto Cidade Inovadora" onde grupos de 

alunos, com auxilio de professores, desenvolverão projetos inovadores e sustentáveis, 

a serem aplicados no Município; 

• Busca contínua e permanente de novos investimentos ao Município, para abertura de 

empresas que gerem emprego e crescimento econômico, tanto em Agudos quanto no 

Distrito de Domélia; 

• Aquisição de área para implantação do terceiro Distrito Industrial do Município; 

• Viabilizar a vinda de uma empresa para o Distrito de Domélia, disponibilizando área, 

concedendo incentivo fiscal e através de parceria com SENAI, ETEC e SEBRAE para 

especializar os trabalhadores, de acordo com a necessidade da empresa. 

 

FUNCIONALISMO PUBLICO 

• Retomada da valorização dos funcionários públicos; 

• Reajustes salariais compatíveis e relacionamento humanizado; 

• Viabilizar condições adequadas de trabalho para todas as categorias. 


