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  Depois de discutirmos com vários setores da 

sociedade agudense, elaboramos o Programa de Governo do 

Partido Cidada de Agudos, segue os tópicos: 

 

Saúde – Além de cumprir o percentual constitucional de 15% 

de investimento na área, vamos investir nos Postos de Saúde, 

UPA e subsidiar o Hospital da cidade o valor que nos cabe. 

Investir em cursos para os profissionais da saúde, 

capacitando-os para melhor atender o público e a demanda. 

Investimento em transporte para transferência de pacientes, 

compra de novos equipamentos para melhor atender as 

demandas de saúde. 

 

Educação – Investir valores superiores aos 25% constitucional 

que são determinados, valorizando a classe do magistério. 

Auditar a construção da Escola em tempo integral e levar a 

Justiça os envolvidos na irregularidade para que devolvam as 

verbas públicas. Melhoria no transporte de alunos, e nos 

prédios que recebem os alunos, para que não ocorra mais 

episódios como o da DINAPA. Investimento em cursos 

extracurriculares aos docentes para proporcionar aulas que 

não estão previstas no currículo normal. 

 

Administração Pública Municipal – Repor as perdas salariais ao 

funcionalismo que vem sofrendo já a um bom tempo com a 

falta de comprometimento dos administradores. Economizar 

em gastos desnecessários para poder conceder um aumento 

salarial significativo. Em 2019 foram pagos mais de 1 milhão 

com multas e juros de mora pela Prefeitura. Melhoria nas 



condições de trabalho para aqueles que executam trabalhos 

perigosos ou insalubres. Investimento de cursos a todos os 

funcionários públicos. Programa “Prefeito vai ao seu bairro” 

onde o Prefeito e assessores vão até o bairro ouvir os 

reclamos da população. 

 

Mobilidade Urbana – Investir na mobilidade urbana de toda a 

cidade, construindo obras acessíveis a todos. Investir em 

transportes da frota municipal para que levem em segurança 

cadeirantes e outros que necessitam de atenção especial. 

Melhora na sinalização de transito da cidade.  

 

Transporte – Ideia que partiu de nós na administração 

2000/2004, quando fomos vice-prefeito, manteremos o 

transporte circular gratuito com frota renovada. Instalaremos 

wi-fi e carregador de celular nos ônibus. Será a menina dos 

olhos de nossa administração. Melhoria no translado de 

pacientes da saúde e de outros setores para localidade fora do 

município. 

 

Cultura/Esporte/Lazer – Revitalização das praças, shows 

culturais de teatro, música, circo não só nas datas 

comemorativas, mas pelo menos uma vez por mês em vários 

bairros e no Centro para fomento do comércio. Construção de 

pistas de skat e campos de futebol society nos bairros. 

Iluminação de todos os campos de futebol e investimento com 

materiais esportivos, equipamentos, e cursos aos profissionais 

para melhor atender os alunos das escolinhas de esporte. 

Incentivo aos encontros de motos, jipeiros, clubes do laço. 



Realização da tradicional Feira Agroindustrial e Festa de 

Rodeio. 

 

Vias Públicas, Pavimentações e Meio Ambiente – queremos 

cumprir a meta de asfalto em todos os bairros da cidade e 

centro, bem como incentivo ao cidadão para que adote outros 

meios de locomoção além de veículos automotores, com a 

construção de ciclovias. Iluminação de 100% dos bairros de luz 

de led (mais econômica, mais duradoura e maior iluminação). 

Construção de parques infantis nas praças, de um centro de 

Convivência multiuso para diversas atividades. Vamos montar 

uma equipe para cuidar exclusivamente de roçada e 

jardinagens em toda a cidade, Agudos irá se destacar também 

como a cidade das flores. Manutenção nas estradas rurais e 

maior incentivo ao produtor rural. Estaremos elaborando 

pregão eletrônico para a compra de pequenos produtores 

rurais com relação a produção de legumes e hortaliças para 

atender a merenda e outras entidades que oferecem alimentos. 

 

Serviço Social – Faremos o cadastro único da pessoa em 

condição e vulnerabilidade para melhor ser atendida em suas 

necessidades básicas do dia a dia. Também em épocas de 

escassez de trabalho estaremos abrindo frente de trabalho 

para aqueles que necessitam de um salário digno para sustento 

de suas famílias. 

 

Empregos, Comércio e Indústria – Investimento nas áreas do 

comércio, fazendo parecerias público privadas com a 

Associação Comercial, promoção de cursos de capacitação 

com entidades do ramo aos comerciários. Auxilio aos 



funcionários das pequenas, médias e grandes industrias. 

Formular parcerias com as Industrias para aumento dos 

empregos em nosso município. Transformação de Agudos em 

pólo moveleiro, com incentivo as fabricas de móveis. 

Melhorias no Distrito Industrial. Criação da Escola do 

reemprego, onde o desempregado irá participar de cursos de 

capacitação para melhor se recolocar no mercado de trabalho. 

Volta dos cursos de marcenaria. Incentivo e melhora no 

atendimento do PAT de Agudos. 

 

    

 

  

 

  


