
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   
 

 

PLANO DE GOVERNO 
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“POR UMA BAURU IDEAL” 

2021 /2024 

 

NOSSA MISSÃO  

Buscar mais qualidade de vida e resgatar a confiança do bauruense. Ser um governo 

honesto, transparente, comunicativo e com total participação da população. Uma gestão 

que busca o interesse coletivo e não individual. Uma administração que não promete, 

mas se compromete a fazer Bauru viver o que realmente merece!  

 

UMA GESTÃO LIMPA E HUMANIZADA  

• Visitar todas as Secretarias atuantes da Prefeitura Municipal de Bauru, com o 

objetivo de identificar seus maiores problemas, conhecer suas respectivas 

equipes e planejar ações para a futura gestão; 

• Estimular o funcionalismo e à desburocratização; 

•  Limpar, varrer, carpir, lavar, pintar, reorganizar e requalificar os espaços 

urbanos públicos; 

•  Desburocratizar e agilizar o processo de liberação de documentos e alvarás;  

• Revisar todos os contratos entre a Prefeitura e fornecedores terceirizados, com o 

objetivo de rever investimentos e requalificar alguns serviços prestados; 

•  Reduzir o número de Secretarias e de cargos comissionados, contemplando uma 

administração pública mais veloz e leve; 

•  Revitalizar os bairros de maior demanda; 

• Integrar os principais serviços oferecidos pela prefeitura com prioridade para 

segurança, saúde e serviço social; 

• Dar as pessoas um acesso livre ao gabinete e sair da zona de conforto. Circular 

pelos Bairros da cidade para acompanhar de perto as necessidades, o que está 

sendo feito e como;  

• Criar um canal aberto à disposição da população, para sugestões, reclamações e 

denúncias.  Uma equipe de "atendimento ao cidadão" sempre disponível para 

qualquer situação que necessite ser priorizada;  

 



 

 
   
 

• Também faremos um “Você no gabinete”. Um programa mensal que servirá de 

informativo para população. Um resumo das nossas ações e das secretárias; E 

um espaço para que o munícipe seja ouvido;  

• Otimizar as estruturas existentes em Bauru e oferecer à população serviços on-

line para agendamento de consultas, a fim de otimizar e agilizar o atendimento 

ao cidadão; 

• Busca constante por recursos estaduais e federais; 

• Cabine Itinerante: Sair com equipe nas ruas para ouvir a população; 

 

     MOBILIDADE URBANA  

• Acompanhar com rigor o serviço que vem sendo prestado no transporte publico; 

• Revitalizar a Avenida Rodrigues Alves, principal corredor de ônibus. Incluindo 

os pontos de ônibus que não são confortáveis; 

• Revitalizar calçadas, ruas, pavimentações que estão completamente deterioradas  

• Pavimentar as ruas que ainda não são asfaltadas; 

• Revitalizar a área central da cidade, a partir de PPP's (Parcerias Público 

Privadas).  

• Iniciar estudos para ciclovias que atendam aos trabalhadores. Priorizar 

acessibilidade nos novos projetos do município; 

• Implementar o Plano de Prevenção de Desastres Naturais – enchentes. Iniciando 

pela revisão de bocas de lobo que estão inadequadas; 

 

       EDUCAÇÃO 

• Realizar um estudo nas unidades de educação municipal, afim de identificar os 

principais problemas estruturais e necessidade de reforma;  

• Levantar junto aos professores um planejamento de retomada as aulas com um 

cronograma eficiente para recuperação dos alunos que estão fora da sala de aula 

por conta da pandemia; 

• Restabelecimento do diálogo com educadores, pais e comunidade visando à 

solução dos problemas urgentes e à melhoria geral do ambiente escolar; 

• Aperfeiçoamento da gestão em todos os níveis: na sala de aula, na escola e na 

Secretaria da Educação; 

• Investir na Educação do contra turno, em área especial, para a prática de 

esportes;  

• Buscar junto às universidades particulares parceiras para garantir formação de 

jovens;  

 

• Restabelecimento do sistema de informatização como apoio à gestão, com 

ampliação do acesso de alunos e professores às novas tecnologias, favorecendo 



 

 
   
 

o processo ensino-aprendizagem. Levar 100% tecnologia de informação para 

dentro da sala de aula; 

 

      SAÚDE  

• Priorizar a diminuição do tempo de espera na fila de consultas nas Unidades 

Básicas de Saúde e o tempo para realização de exames e procedimentos de 

especialidades;  

• Investir em programas municipais de prevenção de doenças;  

• Fazer um levantamento da situação das unidades básicas de saúde;  

• Informatizar o setor da saúde. “Saúde online”.  Seguindo o mesmo conceito 

de cidades inteligentes. A ideia é facilitar o acesso e a transparência, 

melhorando a integração da sociedade com os serviços públicos, gerando um 

ambiente de mão dupla em que os serviços prestados recebem os feedbacks 

necessários para uma melhoria contínua. Vamos concentrar os serviços de saúde 

em um sistema que possibilita o agendamento de consultas médicas online. 

Inclusive resultados de exames;  

•  Conectar o sistema público estadual e municipal de saúde para tonar o 

atendimento mais rápido e eficiente; 

• Ampliação fixa de vagas de UTI. Descomplicar o acesso a quem precisa; 

 

 CAUSA ANIMAL 

• Criar uma Coordenadoria do bem-estar animal, responsável pela implantação de 

políticas públicas para enfrentar o problema.  

•  Realizar campanhas educativas junto a escolas, entidades comunitárias, com 

apoio de meios de comunicação, para diminuir o alto número de abandono de 

animais; 

•  Trabalhar com campanhas de conscientização de cuidados com os pets;  

• Resgatar o trabalho desenvolvido pela Rede de Proteção ao Animal e investir 

em programas municipais de prevenção de doenças; 

  

 

ÁGUA E ESGOTO 

 

• Apenas 1,77% do esgoto de Bauru é tratado e alguns bairros não têm saneamento 

básico. O restante do esgoto dos mais de 300 mil habitantes é despejado no Rio Bauru 

e seus afluentes. Esse sem dúvida é um dos nossos grandes desafios. Um 

Levantamento mostra que tratamento de esgoto em Bauru está entre os 100 

piores do país. As obras da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto começaram 

em 2015 e até hoje não terminaram. Nosso objetivo é cobrar rigorosamente o 



 

 
   
 

fim dessas obras. Até agora já foram mais de 140 milhões de reais dos cofres 

públicos; 

 

• Garantir o abastecimento regular de água em toda cidade, 24 horas. Fazer um 

levantamento logo no inicio do mandato para saber a real situação do DAE- 

Departamento de Água e Esgoto. Do funcionalismo ao Maquinário; E trabalhar 

valorização dos profissionais e na prestação de serviço de qualidade;  

• Realizar campanhas educativas de economia de água iniciando pela própria 

autarquia que desperdiça pelo menos 40% de água com os vazamentos. E 

estender essa necessidade de economia e consciência para a população;  

 

TRÂNSITO 

 

• Bauru precisa de um programa de Educação no Trânsito eficiente dirigidos às 

crianças, adolescentes e adultos. De forma simples podemos viabilizar isto com 

ações conjuntas; Principalmente com ênfase na faixa etária dos 15 aos 17 anos, 

os futuros motoristas;  

 

•  Realizar um amplo estudo viário, com mapeamento de pontos (e horários) 

críticos de trânsito intenso, para providências pontuais e planejamento de ações 

de curto, médio e longo prazos; 

 

• EMDURB (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru) 

Vamos fazer um levantamento, um diagnóstico da empresa. Desde o 

funcionalismo, até a prestação de serviços à população;  

 

  

DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO 

 

• Tornar Bauru mais atrativa para as empresas. Nosso objetivo é com uma equipe 

técnica buscar formas de reduzir impostos. Reduzindo custos para as empresas 

a manutenção dos empregos é possível; 

  

• Eficiência burocrática: dar à tramitação dos processos na Prefeitura mais 

agilidade. Fazer com que o Sistema de Registro Integrado (Regin), que tem como 

finalidade unificar e agilizar a constituição de novos empreendimentos funcione de forma 

efetiva. Alvará em no máximo Cinco Dias; 

 

• Revitalização da área central de Bauru valorizando a nossa história, aumentando 

a segurança na área e melhorando as condições de acesso e permanência de 

consumidores; 



 

 
   
 

• Trabalhar para que o Aeroporto Estadual de Bauru-Arealva / Moussa Nakhl 

Tobias dê suporte ao município. Cobrar junto ao governo do estado como está o 

processo de desestatização; 

 

HABITAÇÃO 

• Dar assistência aos moradores na fase pós-regularização, até obtenção da 

titulação final, e levar gradativamente a infraestrutura pública a essas áreas, de 

acordo com a disponibilidade orçamentária; 

 

• Vamos buscar recursos junto aos governos estadual e federal para programas 

habitacionais que contemplem os moradores de áreas debilitadas; 

 

 

• Acelerar os trabalhos de regularização fundiária, em tantos loteamentos quantos 

forem possíveis, partindo do principio de que o morador adquiriu as áreas de 

boa-fé; 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• Vamos atualizar o censo de moradores de rua, respeitando seu direito à proteção 

social, buscando a reinserção familiar e comunitária, e oferecendo politicas de 

saúde aos que apresentem algum grau de dependência química ou transtorno 

mental; manter parcerias com entidades que já cuidem desse público; 

 

• Intensificar ações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); 

 

• Apoio às instituições, associações, projetos sociais que são imprescindíveis. A 

ideia é visitar essas instituições e buscar ampliar recursos e apoio da própria 

iniciativa privada;  

 

• Propiciar condições para qualificação permanente dos servidores municipais da 

Assistência Social. 

 

 

CULTURA, LAZER E ESPORTE   

 

• Promover e incentivar a cultura local; 



 

 
   
 

• Oportunizar o aperfeiçoamento de todos os profissionais ligados ao segmento de 

cultura; 

•  Mapear a cultura local, quem são nossos artistas, onde estão e o que apresentam;  

• Iniciar um programa de recuperação dos espaços públicos de esporte e lazer no 

município, pois a maioria dos equipamentos estão em estado precário. E muitos 

bairros não tem nenhum;  

•  Criar novas opções de lazer no município; 

• Utilizar espaços público: parque Vitória Régia é um espaço publico e que precisa 

ser mais aproveitado; 

 

 

SEGURANÇA  

 

• Embora a segurança pública seja atribuição do Estado, o município deve 

contribuir de maneira efetiva para a proteção da população por meio de parcerias 

e de trabalho integrado entre as polícias Militar e Civil para deter o avanço da 

criminalidade, da cooptação dos jovens para as drogas e o crime; 

• Realizar campanhas incentivando a resolução pacífica de conflitos; 

conscientizar o público jovem, mostrando os riscos do envolvimento criminal;  

 

• A implantação da Guarda Patrimonial - Vamos realocar o orçamento para 

viabilizar esse projeto. Uma equipe alinhada. Os prejuízos com a depredação do 

patrimônio público e os gastos com revitalizações serão compensados;  

 

• Alinhar as forças de segurança municipal, estadual e federal, para que tenhamos 

um efetivo preparado para atender as necessidades da população; 

 

• Vamos Priorizar uma atenção à microcriminalidade, que está associada ao 

tráfico de drogas. Precisa de ações preventivas eficazes. Uma parceria com a 

Segurança Publica e a população; 

 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

• Apoiar e manter a tradição das feiras livres. Dar mais visibilidade a elas:  

• Ampliar convênios com o SEBRAE/SP e Sindicato Rural/FAESP/SENAR para 

formação de mão de obra rural, para qualificar os produtores rurais; 

• Manter a manutenção em dia de estradas rurais para que as propriedades tenham 

condições de escoar a produção;  

• Incentivar eventos que valorizem a produção local; 

• Dar visibilidade ao agronegócio; 

 



 

 
   
 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 

RAÇA E ETNIA 

 

• Ampliar a participação feminina em cargos de decisão. Mulheres precisam ter 

uma maior participação em um governo igualitário; 

 

• Enfrentamento da violência doméstica contra a mulher por meio de parcerias 

com as secretarias da Educação, Assistência Social, Saúde, Delegacia da Mulher 

e outros órgãos afins; 

 

•  Realização de conferências municipais e regionais, palestras, debates para 

divulgar a legislação em vigor, como a lei Maria da Penha, a lei do Feminicídio, 

e outras, além de ouvir e encaminhar as demandas da população; 

 

•  Apoiar o Centro de Referência da Mulher (atendimento multiprofissional às 

mulheres vítimas de violência); realizar parceria com a DDM-Delegacia da 

Mulher; e divulgar o ligue 180 - Central Nacional de Atendimento à Mulher; 

Conscientizar a população, realizando ampla campanha sobre direitos das 

mulheres, da pessoa com deficiência e respeito à diversidade; 

 

•  Buscar verbas estaduais e federais para fortalecer as ações no município; 

 

• Acompanhar de perto as associações que passam por dificuldades financeiras. 

Incluir como prioridade a acessibilidade em projetos do município;  

 

MEIO AMBIENTE 

 

• Aproveitar as áreas verdes no entorno de Bauru e um Plano de Arborização na 

cidade, consolidando as leis municipais existentes sobre o tema; 

• Melhorar a coleta seletiva de lixo, estimulando a participação da população e 

fortalecendo os ecopontos de apoio e as cooperativas de reciclagem; 

 

•  Intensificar projetos de Educação Ambiental nas escolas, associações de bairros 

e demais entidades; buscar parcerias com a comunidade para gestão e 

conservação de áreas públicas; 

 

• Dar suporte ao Zoológico e Jardim Botânico;  


