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PLANO DE GOVERNO DO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE AGUDOS/SP 

FARID AYUB 

“Agudos , uma nova história” 

O Diretório do PROS - Partido Republicano da Ordem Social de Agudos, com o objetivo de 

atender à Legislação Eleitoral e de expressar os compromissos programáticos que fundamentam 

a pré-candidatura à prefeito, apresenta as diretrizes que serão utilizadas para construção coletiva 

do seu Plano de Governo, referente ao período compreendido pelos anos de 2021 e 2024.  

 

OS FUNDAMENTOS DE NOSSAS PROPOSTAS 

As propostas “Agudos, uma nova história”, que foram elaboradas por um conjunto de 

especialistas e com a participação dos filiados dos PROS, a partir das quais respeita as 

diversidades étnicas, cultural, sexual, econômica, religiosa, enfim, toda uma pluralidade de 

opiniões e interesses.  

Os princípios fundamentais da nossa proposta são:  

a. Honestidade como obrigação de todos os agentes públicos;  

b. O foco na inovação e na democracia participativa como princípio de gestão da cidade;  

c. A função social da cidade baseada no interesse comum e no desenvolvimento socialmente 

justo e ecologicamente equilibrado do espaço urbano; 

d. Meritocracia – o servidor será respeitado pelas suas habilidades e competências, e aproveitado 

para melhor servir a população agudense, sendo desvinculado de qualquer ideologia política; 

e. Transparência na Gestão Pública. 

Queremos desta forma, construir um governo responsável, transparente, justo e inclusivo, que 

apresente projetos factíveis e que garanta e efetive direitos civis, políticos e sociais no âmbito da 

nossa cidade, pois é neste espaço territorial que nossos munícipes de fato agem, vivem e sentem.  

A NOSSA CIDADE  

Agudos, fundada em 27/07/1898, possui uma população estimada de 38 mil habitantes, com uma 

área territorial de 968 km², e está localizada na região central do Estado de São Paulo, distante 

320 km da capital, posiciona-se paralelamente a Rodovia Marechal Rondon e proporciona fácil 

comunicação com São Paulo, através da interligação com a Rodovia Castelo Branca. Está há 15 

km do aeroporto de Bauru e a menos de 40 km do Posto Intermodal da Hidrovia Tietê Paraná, 

via de acesso ao Mercosul,  servido pelos trilhos da Ferroban, localizando-se assim no centro de 

um entroncamento rodoferroviário.  

Fonte: https://agudos.sp.gov.br/cria/dados  

 

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA  

O crescimento e o desenvolvimento de Agudos encontra-se estagnado. O desemprego, o 

empobrecimento da população e a ampliação das desigualdades sociais, causada pela automação 

https://agudos.sp.gov.br/cria/dados
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dos postos de trabalho e o não investimento em qualificação profissional, vêm aumentando cada 

vez mais na cidade, a demanda por equipamentos e serviços públicos de todas as naturezas.  

Está situação deixa nítido o anseio da população por gestões públicas adequadas, transparentes 

eficientes e presentes.  

Nossa visão “Agudo, uma nova história”, inicia-se com a percepção da necessidade de 

reestruturação administrativa, acreditando na implantação de um trabalho voltado a Gestão de 

pessoas, buscando a valorização do servidor público, através do reconhecimento dos talentos 

existentes para fortalecimento de lideranças formais e informais, da regularização nos postos de 

trabalho de funções compatíveis com as atribuições e da ressignificação sobre “ser servidor 

público”, “qualidade no atendimento ao munícipe” e “Fluxo de serviço descentralizado”. 

Para tanto será necessário: 

1- Revisar o Plano de Carreira do Servidor Público da Educação e elaborar um Plano de 

Carreira Geral; 

2- Implantar uma política interna de Gestão de Pessoas; 

3- Realizar auditoria regular para dar transparência à Gestão Pública; 

4- Revisar o Código de Posturas e o Código Tributário do Município; 

5- Fortalecer os Conselhos Municipais; 

6- Analisar o equipamento público existente (patrimônio), para elaborar um plano de 

gerenciamento, buscando a restauração e a devida utilização; 

Com uma estrutura administrativa ressignificada, atuaremos por meio de Secretarias Municipais, 

que terão suas ações direcionadas por Planos de Metas, fundamentados na cooperação entre as 

diferentes áreas da Gestão Pública, com uma gestão sistêmica e descentralizada.  

PROPOSTAS E PROJETOS  

As diretrizes à serem apresentadas, foram elaboradas a partir de uma combinação entre projetos 

e propostas, sendo elas:  

SAÚDE  

- Reorganizar o fluxo de serviços, para que a base dos serviços oferecidos na Atenção Básica 

funcione de forma autônoma, sem que a população necessite solicitar a intervenção dos gestores 

municipais; 

- Alterar a forma de agendamento das consultas médicas, utilizando-se de agendamento diário, 

presencial, por telefone e/ou por mensagem, sem filas para agendamento ou dias específicos; 

- Implementar serviços da Atenção Básica, conforme fluxo de serviço orientado pelo Sistema 

Único de Saúde, fortalecendo as Unidades Básicas de Saúde, para que cumpram seu papel de 

serem a principal porta de entrada para todo serviço de saúde do município; 

- Manter serviços já instituidos e comprovadamente eficientes, como o Serviço de Atenção à 

Gestante e o Serviço Psicológico aos paciente e familiares com Câncer, realizado em parceria 

com o Hospital de Agudos, e a APAE de Agudos com os serviços direcionados à pessoa com 

deficiência, melhorando as condições de execução, de monitoramento e controle; 
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- Reavaliar o fluxo de urgência e Emergência instituído pela UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento), pelo SAMU e sala de estabilização, buscando a implantação de melhorias para 

um serviço cada vez de melhor qualidade; 

- Implantar política integral de saúde da mulher; 

- Reestruturar o serviço de Especialidades Médicas, verificando o fluxo do serviço e a demanda 

existente, para alinhar à necessidade da população; 

- Ampliar parceria com o Hospital de Agudos para melhorar o alcance do atendimento à 

população, buscando uma gestão compartilhada; 

- Reestruturar, dentro das normas de saúde, o serviço do CAPS, oferendo uma estrutura física 

permanente e viatura disponível ao serviço; 

- Implantar uma central de regulação para o transporte dos usuários do SUS, transferência inter-

hospitalares e situações de urgência e emergência para vários hospitais de referência;  

- Implementar a Rede de Saúde Bucal;  

- Implantar Programa de Saúde Escolar;  

EDUCAÇÃO  

- Resgatar a Qualidade do Ensino Municipal buscando alcançar e superar as metas estabelecidas 

pelos governos Estadual e Federal;  

- Acabar com o analfabetismo funcional;  

- Colocar efetivamente em prática o Plano Municipal de Educação;  

- Oferecer oportunidade de estudos nos três níveis (fundamental, médio e graduação) para 

pessoas acima da idade escolar. 

PROMOÇÃO SOCIAL 

- Reestruturar os serviços de assistência social, considerando equipe suficientes para 

operacionalizar os serviços instituídos pelos SUAS, no porte do município (Pequeno Porte 2), 

para melhorar alguns pontos dos serviços já existentes; 

- Implantar Residência inclusiva; 

- Criar mecanismo de atendimento de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e Mulher.  

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

- Fortalecer a parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos, 

entendendo-a como grande aliada no desenvolvimento da política pública voltada à pessoa com 

deficiência nas Áreas da Assistência Social, Educação Especial e Saúde; 

- Estruturar a Rede PCD, voltada a garantia de direitos da pessoa com deficiência; 

- Organizar o fluxo de serviço na Atenção Básica de Saúde (porta de entrada); 

- Reordenar as ações da Educação Especial nas unidades escolares públicas, para um trabalho 

interdisciplinar. 
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VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE ANIMAL  

- Criar sistema de recebimento de denúncias para maus-tratos à animais;  

- Melhorar as condições de trabalho do Ambulatório Médico Animal – AMA;  

- Implantar o Hospital Veterinário, junto ao AMA;  

- Executar os serviços de vigilância ambiental em saúde animal, principalmente no controle de 

pragas urbanas, doenças transmitidas por vetores e situações agravantes ao meio ambiente que 

interferem na saúde humana;  

- Colocar em uso efetivo o castramóvel, já adquirido pelo município; 

- Consolidar o conceito de Posse Responsável de animais, em parceria com ONG’s e iniciativa 

privada.  

CULTURA 

- Finalizar as obras do antigo “Cinema”, e ali agrupar a Biblioteca Municipal e a Secretaria 

Municipal da Cultura; 

- Criar Centros Culturais descentralizados;  

- Investir em cursos e oficinas culturais inclusive, com o objetivo profissionalizante;  

- Apoiar as manifestações populares de arte e cultura;  

- Patrocinar a realização de Fórum anual de Arte e Cultura; 

- Incentivar uma política de ecoturismo; 

- Promover o desenvolvimento da música e da arte, criando estúdios comunitários.  

ESPORTE  

- Implantar o Projeto Cidade do Esporte, em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das 

diferentes manifestações culturais e esportivas e construindo pistas para caminhada, playground, 

áreas para atividades corporais ao ar livre e formação da comunidade, além revitalizar as quadras 

e campos esportivos;  

- Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas públicas nos fins 

de semana, realizando atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas 

culturais, videoteca e palestras de interesse da comunidade;  

- Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e do Lazer, em parceria 

com os projetos sociais e universidades;  

- Implantar Centro Olímpico e ampliar as modalidades esportivas;  

- Fortalecer o esporte e o lazer, como política pública de saúde integral;  

- Criar, reaproveitar e/ou adequar os espaços públicos existentes, inclusive para crianças e 

pessoas com deficiência, para entretenimento nos finais de semana;  

- Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e democratizar o uso dos 

campos destinados à sua prática;  
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- Criar um centro de desenvolvimento de futebol profissional contemplando as categorias de 

base, com foco no desenvolvimento da criança e do adolescente.  

LAZER  

- Apoiar, organizar e instruir caminhadas monitoradas;  

- Criar Programa Brincado nas Férias;  

- Criar, com aprovação e participação dos moradores, o Programa de Ruas de Lazer.  

SEGURANÇA  

- Ampliar investimentos para viabilizar e garantir a ação preventiva da Guarda Municipal, 

visando proteger o munícipe;  

- Melhorar o sistema de vídeo-vigilância municipal;  

ABASTECIMENTO  

- Promover o abastecimento de alimentos associado à educação alimentar, visando a melhoria do 

padrão nutricional da população;  

- Promover Feiras Noturnas como alternativas de abastecimento;  

- Garantir a qualidade da merenda escolar por meio da oferta de produtos com controle e 

certificado de procedência.  

HABITAÇÃO E MORADIA  

- Erradicar as moradias em condições precárias, integrando seus moradores na comunidade local;  

- Fomentar o desenvolvimento institucional e parcerias público-privada, buscando sanar o déficit 

habitacional.  

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA  

- Implantar Plano Engenharia de Tráfego, para amenizar e resolver o problema do 

congestionamento da cidade;  

- Desenvolver e manter uma boa estrutura para locomoção de pedestre e pessoas com mobilidade 

reduzida;  

- Implantar as Faixas de pedestre elevadas, para maior acessibilidade e segurança: 

- Desenvolver uma política de “Educação no Trânsito”; 

- Desenvolver e implantar um projeto de acessibilidade, trabalhando rebaixamento de guias e 

sarjetas, remodelando calçadas.  

LIMPEZA PÚBLICA 

- Aprimorar a organização nos aspectos do lixo doméstico, lixo Seletivo e Entulhos/Galhos; 

- Implantar política de reciclagem; 

- Melhorar a política de tratamento de resíduos sólidos, perigosos e indesejáveis, respondendo à 

necessidade atual de direcionar o manejo, o tratamento e disposição final do lixo. 
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A proposta é buscar uma cidade que respeite seu munícipe através de uma gestão 

honesta e transparente, com qualidade no serviço público e na administração das políticas 

públicas voltada às necessidades da população. E com tudo isso, deixar um legado à próxima 

geração, pensando nos nossos filhos e netos, para que através do exemplo, tenhamos uma 

população consciente, cidadã e limpa de corpo e alma. 

Diante de tais considerações, é desejo que seja efetivado 10 conceitos à serem  

disseminados, para que se transformem na cultura da nossa querida Agudos, que segue: 

1 Honra e dignidade - nenhuma tentação, por maior que seja, e embora seja secreta, irá persuadi-

lo a praticar uma ação desonesta ou escusa, mesmo muito pequena. Não voltará atrás a uma 

promessa, uma vez feita. A palavra deve ser equivalente a um contrato.  

2 Lealdade - à DEUS, à Pátria e a si mesmo. Como um bom cidadão, cada um é parte de uma 

equipe, jogando o jogo honestamente, para o bem do conjunto, sendo merecedor de confiança. 

3 Ajudar ao próximo e Servir à um propósito com boas ações - ser útil e ajudar a todos.  

4 Fraternidade – reconhecer no outro a imagem e semelhança de Deus, e tratá-lo como irmão 

(que é).  

5 Gentileza – o mundo está precisando muito dessa habilidade das pessoas, em serem corteses, 

incluindo aqueles que lhe são menos quistos. 

6 Consciência Ambiental e Respeito aos Animais – respeitar o meio ambiente é uma atitude 

inteligente, visto que ele que nos oferece condições de sobrevivência no planeta. Os Animais são 

parte do ecossistema, e ao cuidar desses seremos mais HUMANOS. 

7 Disciplina – precisa ser resgatado o respeito pelas autoridades e pela Lei, sendo disciplinado 

ao convívio social, gerando o bem geral. 

8 Positividade – as pessoas precisam acreditar que é possível transformar uma realidade política 

viciada em hábitos ruins, por uma política do bem. Precisa ser restaurada a fé nas pessoas, nas 

instituições e na capacidade das pessoas do bem se levantarem e fazer parte dessa mudança, 

ocupando os espaços, em muitas vezes hoje ocupado pelos maus políticos. 

9 Equilíbrio financeiro e respeito ao bem alheio – são conceitos importantes a levar uma vida 

digna e honrada, sem privação material. 

10 Valorização do “SER” – ser limpo de corpo e alma, com pensamentos, palavra e ação limpos, 

priorizando o “SER” em detrimento do “TER”. 

Desta forma, acredita-se que será plantada boa semente, e a colheita futura renderá 

bons frutos à nossa cidade, sendo a educação utilizada como a grande estratégia que gerará tais 

transformações, e escrevendo para Agudos uma nova história. 

 


