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Este plano de governo contém as 
ideias para o desenvolvimento da 
cidade de Bauru nas mais diversas 
áreas, buscando o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental. 

Além dos diversos especialistas 
consultados, este plano visa aplicar 
as sugestões e orientações dos 
conselhos municipais, respeitando a 
autonomia dos cidadãos, bem como a 
democracia participativa.

Pensando em nossa cidade e 
desejando transformá-la, é necessário 
que muita gente esteja envolvida. É 
impossível ter qualquer transformação 
sem que antes exista uma massa 
crítica de pessoas que estejam 
completamente empenhadas com 
novas formas de pensar e se comportar.

Nenhuma transformação será 
confortável, e nós sabemos disso, mas 
é necessário que tenhamos coragem 
para enfrentar todos os percursos que 
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nos conduza aos pontos esperados.
Devemos ter coragem para mexer 

em alguns críticos e sensíveis da 
administração pública.

2020 mostrou ao mundo a 
necessidade de investirmos em 
bons representantes, sejam eles na 
Prefeitura ou na Câmara Municipal.

Em Bauru não foi e não será diferente! 
A falta de gestão, bem como a falta 
de um olhar profissional, fez com que 
muitas das nossas reservas dos cofres 
públicos fossem esvaídos, sobrando 
pouquíssimas oportunidades para 
desenvolver, com mais facilidade, o 
crescimento nos próximos anos.

A presença de pessoas capacitadas, 
humanistas, com sensibilidade para 
resolver as necessidades reais da 
cidade é fundamental!

Pensando no desenvolvimento de 
nossa cidade, após muitas reuniões 
com profissionais das mais variadas 
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voltar a sorrir, desde que seja dada 
muita atenção e estímulos em 
áreas estratégicas, reduzindo os 
desperdícios, bem como combatendo 
a corrupção.

Buscando uma Bauru melhor para 
todos, nós do partido PSD (Partido 
Social Democrático) lutamos para 
desenvolver uma cidade que possa 
oferecer mais empregos, mais saúde, 
mais educação e que todos os cidadãos 
e cidadãs tenham dignidade para viver 
nessa amada cidade Sem Limites.

Por isso gritamos:
CHEGA!!!
CHEGA DE PROMESSAS
CHEGA DE ENGANOS
CHEGA DE SOFRIMENTO.

O Programa de Governo do 
PSD é uma proposta coerente e 
verdadeira com as reais necessidades 

da população. Esteve e está aberto 
a sugestões de todos os setores da 
sociedade. Acreditamos que quanto 
maior a contribuição das pessoas 
que conhecem o que realmente a 
nossa cidade precisa, maior serão 
os acertos e escolhas para nosso 
futuro. Nosso maior compromisso 
é ouvir a população, atendendo as 
necessidades que surgirem durante 
todo o processo.

A sonhada Bauru não é construída 
apenas por um governo ou por 
alguns governantes, mas sim pelo seu 
povo, e é do povo que sairá o seu 
representante. CHEGA, vamos juntos 
lutar “Pela Vida e Por Bauru”! Todos 
queremos mais dignidade, saúde, 
emprego, educação, mais atenção e 
cuidado.

Bauru VAI VOLTAR A SORRIR!!! 
Contamos com você nesta luta!

Bauru, Setembro de 2020
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• Fortalecer os serviços públicos, melhorando 
sua execução;

• Desenvolver o recenseamento do município 
para dar subsídio às tomadas de decisões 
das Secretarias;

• Criar, estruturar e implementar o Instituto de 
Planejamento de Bauru;

• Reestruturar as administrações regionais, 
descentralizando os serviços da prefeitura;

• Implementar a informatização integral da 
administração pública para integrar as 
diversas Secretarias e os demais setores 
da prefeitura, criando o projeto “Prefeitura 
Digital”, aumentando a quantidade de 
serviços online oferecidos à população;

• Criar um centro de atualização e capacitação 
profissional para os servidores públicos de 
todas as áreas, por setor e por Secretaria;

• Utilizar a tecnologia da informação nos 
bairros para garantir o acesso da população 
à internet, através do programa de inclusão 
digital “Cidade Inteligente”. Oferecer wifi 
gratuito em todas as regionais, bibliotecas 
municipais e criar o programa “Praça 
Inteligente”, visando ocupar o espaço 
público;

• Aumentar o recurso do Orçamento 
Participativo envolvendo a comunidade na 
discussão das prioridades de investimento; 

• Valorização da FUNPREV (Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru) e do Servidor; 

• Aperfeiçoar os locais e condições de trabalho 
do servidor;

• Ampliar os processos de transparência dos 
gastos públicos.

• Capacitar gestores e profissionais de saúde 
respeitando suas deliberações;

• Criar o Hospital Municipal de Bauru para 
todo e qualquer atendimento, inclusive 
procedimentos eletivos, exceto os de alta 
complexidade;

• Criar o ambulatório municipal;

• Ampliar e reestruturar o centro de diagnóstico 
de imagem;

• Criar o cartão pela vida, integrado e 
informatizado, proporcionando melhor 
atendimento aos bauruenses, interligando 
as informações do sistema de saúde 
municipal, atenção básica, urgência e 
emergência com os hospitais estaduais, 
maternidade, laboratórios e centro de 
diagnóstico, utilizando o Programa de apoio 
à informatização e qualificação dos dados da 
atenção primária;

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

BAURU VAI VOLTAR A SORRIR!

SAÚDE
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• Modernizar o Sistema Municipal de Saúde 
e modificar o atendimento para um modelo 
regionalizado, com as unidades de referência 
e pronto-atendimento promovendo, 
protegendo e recuperando a saúde da 
população;

• Implantar unidades de Pronto-Atendimentos, 
de acordo com os critérios epidemiológicos, 
reformando e modernizando as unidades 
prestadoras de serviço de saúde; 

• Ampliação do número de equipes do 
programa de estratégia da saúde de família;

• Ampliar o “Programa Integral de Atenção à 
Saúde da Mulher”, desenvolvendo cuidado 
especial à mulher vítima de violência 
doméstica e estupro;

• Investir na rede de saúde mental 
fortalecendo ações desenvolvidas pelo 
ambulatório municipal de saúde mental, 
pelos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 
e residências terapêuticas;

• Implantar o atendimento psiquiátrico 24 
horas;

• Criar o atendimento móvel de saúde à 
população rural;

• Fortalecer o Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador;

• Melhorar cobertura e atendimento conforme 
critérios epidemiológicos do PROMAI 
(Programa de Atendimento ao Idoso);

• Ampliar e desenvolver programas de atenção 
à saúde de crianças e adolescentes;

• Criar e implantar os programas de 
fonoaudiologia na promoção, prevenção e 
recuperação da saúde de crianças, adultos 
e idosos;

• Ampliar a cobertura da atenção básica de 
saúde odontológica;

• Desenvolver e ampliar a política municipal 
de assistência farmacêutica através de 
ferramentas de gestão e do programa 
farmácia popular, objetivando o acesso e 
o uso racional de medicamentos, de forma 
integrada às demais ações de saúde;

• Ampliar a cobertura de atenção à saúde 
bucal;

• Implementação das Práticas Integrativas 
e Complementares PNPIC, previstas na 
política nacional;

• Investimento em estratégias de comunicação 
em saúde visando proteger e promover a 
saúde da população;

• Criação do programa de atenção à saúde do 
aparelho circulatório;

• Promover atendimento humanizado em 
toda rede municipal de saúde, melhorando 
a experiência dos servidores e pacientes.
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EDUCAÇÃO

• Implantar o programa de aperfeiçoamento 
para os servidores e gestores da Educação, 
fornecendo estrutura para o desenvolvimento 
das atividades;

• Ampliar a rede municipal de ensino infantil 
e acabar com o déficit de vagas em creches 
e escolas infantis, conforme as necessidades 
verificadas;

• Ampliação do horário das creches;

• Desburocratização do acesso às vagas de 
creches e escolas aos filhos mães/pais solo;

• Instalação de uma creche no centro da 
cidade;

• Instalar creches noturnas e creches em 
período integral;
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• Implementar aulas de música, dança, 
esportes e idiomas nas escolas de ensino 
fundamental;

• Desenvolvimento da acessibilidade aos 
alunos com deficiência;

• Investir na merenda, ampliando e reforçando 
a alimentação dos alunos, garantindo três 
refeições por período escolar;

• Disponibilizar internet gratuita para os alunos 
da rede municipal;

• Reformar as escolas de educação infantil com 
adaptação de acessibilidade e ampliação do 
número de vagas;

• Criar equipes de reforço escolar para alunos 
de baixo rendimento no contraturno;

• Criar e Implantar o Programa de 
Fonoaudiologia para desenvolvimento de 
linguagem pedagógica na rede pública 
municipal de ensino;

• Desenvolver o ensino destinado à formação 
de cidadãos;

• Aperfeiçoar os critérios de avaliações e 
parâmetros das aprendizagens;

• Respeitar a autonomia dos professores;

• Convênios para a ampliação do acesso 
aos cursinhos pré-vestibulinhos e pré-
vestibulares;

• Desenvolver um sistema de educação focado 
em bons resultados. 

• Reestruturar a Secretaria Municipal do Bem-
Estar Social de forma a levar o atendimento 
digno e eficaz aos mais necessitados;

• Transferir a atual sede da Secretaria para um 
espaço em área central, ampla e adequada 
ao atendimento;

• Implantar o programa de aperfeiçoamento 
para os servidores, fornecendo estrutura 
para o desenvolvimento das atividades;

• Implantar a gestão informatizada da 
assistência social, proporcionando para 
toda a rede o cadastro único de usuários e 
serviços;

• Implantar políticas e ações de combate à 
pobreza;

• Valorizar e fiscalizar as parcerias com 
as entidades na prestação de serviços 
assistenciais à população;

• Reestruturar e implantar novos CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social);

• Ampliar as políticas para o desenvolvimento 
da segurança alimentar;

ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Implantar políticas claras de habitação, 
objetivando o acesso à moradia;

• Implantar casas de recuperação masculina 
e feminina de dependentes de substâncias 
psicoativas;

• Desenvolvimento do banco de dados 
unificado para facilitar o acesso aos 
programas e benefícios assistenciais;

• Criação e implementação do programa VIVA 
CRIANÇA com o objetivo de promover o 
desenvolvimento humano, a partir do apoio 
e acompanhamento do desenvolvimento 
infantil integral na primeira infância, além de 
facilitar o acesso da gestante, das crianças na 
primeira infância e de suas famílias às políticas 
e serviços públicos de que necessitem;

• Criação e implementação do programa de 
incentivo à capacitação e empregabilidade 
de minorias sociais;

• Criação do centro de acolhimento à mulher 
vítima de violência doméstica.
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• Promover projetos integrados entre os 
servidores, artistas e público;

• Criar o programa Cultura de Periferia, 
desburocratizando o acesso aos recursos 
àqueles que desenvolverem programas de 
cultura no cinturão da pobreza;

• Fornecer equipamentos culturais aos bairros 
de forma a descentralizar o acesso à cultura;

• Recuperar equipamentos culturais e restaurar 
bens tombados;

• Estimular o turismo cultural como 
alternativa de educação e criação de novas 
oportunidades de trabalho, em especial com 
a criação do Circuito Cultural Bauruense;

• Programa de mostras artísticas em praças e 
espaços públicos, fomentando a divulgação 
dos artistas locais;

• Fomento ao desenvolvimento de feiras de 
arte, artesanato e comidas típicas;

• Isolamento da Rua Batista de Carvalho aos 
domingos para transformá-la num cinturão 
de acesso à cultura;

• Modernizar e informatizar a estrutura das 
bibliotecas, de forma a permitir o avanço 
tecnológico, facilitando as pesquisas digitais;

• Desenvolver oficinas artísticas, fortalecendo 
e priorizando a cultura dos bairros;

• Dar continuidade, estímulo e apoio financeiro 
aos integrantes da Orquestra e da Banda 
municipal, além de implantar o “Corpo 
Municipal de Dança” e “Coral Municipal”;

CULTURA

• Criar o “Programa de Formação e 
Propagação Cultural Bauruense”;

• Implantar fanfarras nas escolas e corais 
infanto-juvenis interagindo com a orquestra, 
a banda e o coral municipal;

• Garantir a aplicação da Lei de Estímulo à 
Cultura, que prevê a participação de pessoas 
físicas e jurídicas no desenvolvimento de 
projetos locais;

• Incentivar e criar um calendário de festivais 
de teatro, de dança e outros, com a 
participação das entidades;

• Abertura do Centro Cultural e Educacional 
“Noroeste do Brasil” na Estação Ferroviária 
de Bauru;

• Estimular e apoiar atividades artísticas nos 
Centros Comunitários dos bairros, nas praças 
e em outros locais públicos;

• Instalar espaços e equipamentos para 
estimular artistas iniciantes;

• Ampliar a quantidade de caminhões palco 
para a execução de shows e eventos 
culturais e gospel nos bairros, além de criar 
estruturas próprias nas praças com esta 
mesma finalidade;

• Criar a Pinacoteca Municipal para exposição 
de artes plásticas;

• Revitalizar o “sambódromo” para utilizá-lo 
durante todo o ano com atividades de cultura, 
lazer, esportes e atividades econômicas.
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ESPORTE / LAZER

MOBILIDADE, TRANSPORTE
E ACESSIBILIDADE

• Recuperar e ampliar os quadros funcionais 
com valorização dos profissionais;

• Reorganizar a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (SEMEL) e fortalecer seu 
papel com gestão responsável, atuante e 
aberta à participação da comunidade local;

• Recuperar, modernizar e manter as unidades 
esportivas e de lazer;

• Criar projetos nos bairros que precisam de 
equipamentos, campos, quadras e pistas de 
skate;

• Reorientar o uso dos distritais e outros bens 
públicos;

• Implementar programas e atividades com 
qualidade técnica e pedagógica, com 
atividades físicas e recreativas, acessíveis às 
pessoas com deficiência;

• Criar programas de ginástica nas praças, 
onde cada um poderá fazer exercícios ao ar 
livre;

• Criar e incentivar projetos dentro das 
escolas, desenvolvendo jogos, oficinas, 
palestras, brincadeiras, ginástica, natação e 

• Reestruturar o sistema de transporte coletivo;

• Redimensionamento das linhas de 
transportes públicos;

• Fomento ao uso dos transportes públicos 
desafogando o trânsito;

capoeira, integrando a Secretaria Municipal 
de Educação, com a contratação de 
profissionais e convênios com universidades 
de educação física;

• Descentralizar eventos esportivos e de 
lazer para parques, ruas e praças de bairros 
periféricos;

• Buscar a melhoria na qualidade de vida 
dos idosos, proporcionando a melhoria da 
autoestima e saúde, por meio de parcerias 
junto as diversas Secretarias do governo 
municipal e ainda junto as entidades não 
governamentais (ONGs);

• Promover atividades esportivas e de lazer 
para as crianças e adolescentes nos períodos 
de férias escolares;

• Criar calendários anuais de competições e 
eventos;

• Implementar programas nos bairros visando 
desenvolver habilidades nas crianças;

• Construir uma área segura de recreação na 
Quinta da Bela Olinda onde hoje é a lagoa.

• Mitigar os altos níveis de poluição do ar 
e os níveis de ruídos através da correto 
aproveitamento dos transportes;

• Reduzir o tempo de espera e lotação;

• Fiscalização e manutenção das calçadas, 
criando desenvolvendo a acessibilidade;
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SEGURANÇA

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

• Implementação da estratégia de semáforos 
inteligentes;  

• Criar o programa “BikeBauru”;

• Criar e implantar ciclovia em toda extensão 
da malha ferroviária do perímetro urbano;

• Implantar e ampliar em toda a cidade o 
sistema de iluminação pública de LED; 

• Investir e implantar o sistema de 
monitoramento em todo município de 
Bauru;

• Revitalização das áreas degradadas;

• Educação Ambiental em área de ingresso 
social; 

• Implementação de programa de prevenção 
e combate à pedofilia;

• Desenvolvimento de paisagismo voltado à 
segurança;

• Atenção prioritária à criança e ao 

• Desburocratizar a administração pública;

• Melhorar o “Posto de Atendimento ao 
Empreendedor” para que ele seja capaz de 
atender com eficiência a todos que tenham 
interesse em investir no município;

• Informatização dos processos de abertura 
de empresa;

• Melhoria das estradas e acessos rurais;

• Intensificar a fiscalização de calçadas e 
garantir a acessibilidade às pessoas com 
deficiências físicas em prédios públicos.

adolescente, garantindo meios para o 
pleno funcionamento do conselho tutelar, 
implementando centros de educação, 
esporte, cultura e lazer, fomentando o 
combate às drogas;

• Ampliação da ronda escolar;

• Parcerias com os organismos que se fizerem 
necessários para a prevenção e combate 
à violência doméstica, racismo e demais 
minorias sociais;

• Criação do conselho municipal de 
transparência e combate à corrupção;

• Estruturação e qualificação da Defesa Civil.

• Criar programa de divulgação dos atrativos 
comerciais, industriais e turísticos do 
município;

• Regularizar, modernizar e ampliar a 
infraestrutura dos Distritos Industriais, 
preparando essas áreas para receber novos 
investimentos;
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• Identificar e promover o potencial agrícola 
do município, centralizando esforços na 
atração de investimentos do agronegócio 
nacional para nossa região;

• Fortalecer e fomentar a agricultura familiar 
através da Secretaria Municipal de Agricultura, 
valorizando os feirantes e apresentando 
projetos ao PRONAF (Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Agricultura Familiar) do 
Governo Federal;

• Incentivar e desenvolver projetos de geração 
de emprego;

• Ampliar e fortalecer o Banco do Povo, 
no fornecimento de créditos a pequenos 
empreendedores;

• Transformar a cidade em um polo 
tecnológico, integrando as áreas de 
pesquisa das universidades para incentivar e 
atrair convenções, eventos de negócios e de 

• Criar e implantar o Instituto Municipal 
de Planejamento, com profissionais 
especializados na elaboração de projetos 
para o futuro da cidade e implementação 
dos instrumentos do Estatuto da Cidade e 
do Plano Diretor Participativo;

• Instalar uma nova usina de asfalto para 
assegurar insumo necessário para ações de 
recape e pavimentação;

• Promover a integração do trabalho entre 
as diversas Secretarias Municipais e órgãos 
municipais;

• Estabelecimento de planos e metas para o 
saneamento básico;

• Assegurar o direito de acesso a moradia 
adequada, com condições mínimas de 
privacidade e segurança atendidos os 

pesquisa científica, movimentando o setor 
de turismo de Bauru;

• Desenvolver estratégias para economia 
criativa;

• Desenvolvimento de capacitação e incentivos 
ao primeiro emprego;

• Fomento da empregabilidade acessível, 
visando o acesso das pessoas com 
deficiência;

• Parceria com as Universidades e com as 
empresas júnior para fomento de estratégias 
de crescimento e geração de renda;

• Fomento ao desenvolvimento da agricultura 
orgânica;

• Incentivar a criação de incubadoras 
tecnológicas referentes à cadeia produtiva 
dos equipamentos de base microeletrônica.

POLÍTICAS DE
INFRAESTRUTURA

serviços de transporte coletivo, saneamento 
básico, educação saúde lazer e demais 
dispositivos de habitabilidade condigna;

• Instituir instrumentos de avaliação ambiental 
para monitorar e definir as políticas de 
manutenção de qualidade da água;

• Promover a articulação com municípios 
vizinhos para que possamos desenvolver 
programas de interesse comum, por meio 
de mecanismos de controle ambiental, de 
normas técnicas e de compensação por 
danos causados pela poluição e degradação 
do meio ambiente nas bacias divisórias dos 
municípios;

• Criação e/ou desenvolvimento de parcerias 
para a construção da usina de lixo urbano e 
hospitalar;
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POLÍTICAS
AMBIENTAIS

• Fomento ao desenvolvimento de moradias 
compactas e funcionais;

• A retenção especulativa de imóvel urbano, 
que resulte na sua subutilização ou não 
utilização;

• Incentivo a redução de impermeabilização 
do solo; 

• Melhorar as frentes de trabalho para a 
limpeza das áreas públicas;

• Tratar 100% do esgoto produzido no 
município;

• Expandir para 100% a coleta seletiva da área 
urbana;

• Implantação de Parques Lineares para a 
recuperação das áreas de fundo de vale;

• Urbanizar as áreas verdes nos bairros, 
implementando equipamentos esportivos, 
de lazer e playgrounds;

• Valorizar e investir no Zôo Bauru e o Jardim 
Botânico, como importantes centros de 
pesquisa e atração turística;

• Implantação de uma usina de processamento 
de entulhos e de pontos de entrega 
voluntária;

• Melhorar a arborização urbana nos bairros e 
na região central do município;

• Recuperar as matas ciliares do Rio Batalha e 
do córrego Água Parada;

• Adoção de padrões de produção e 
consumo de bens e serviços e de expansão 
urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e 
econômica do Município e do território sob 
sua área de influência;

• Recuperar as erosões existentes no 
município;

• Desenvolver e implementar plano de manejo 
e reflorestamento de mata nativa nas áreas 
degradadas;

• Incentivo para a arborização residencial;

• Investir e fortalecer as ações de educação 
ambiental;

• Desenvolvimento de parcerias para a 
ampliação do número de lixeiras em todo o 
território municipal;

• Ampliação da política de coleta seletiva;

• Melhora do gerenciamento de resíduos 
sólidos;

• Reaproveitamento das águas pelas chuvas;

• Utilização de Fontes de energia renovável;

• Promoção da educação ambiental em 
ambientes escolares;

• Promover a regularização ambiental do Vale 
do Igapó.
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EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E RURAL DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO

• Investir e ampliar a capacidade de 
abastecimento da cidade para evitar a falta 
de água;

• Modernização dos equipamentos e insumos 
utilizados na produção e gestão da água;

• Modernização dos equipamentos de 
captação e distribuição das águas;

• Promover a interligação do sistema de 
abastecimento já existente;

• Recuperar as matas ciliares dos córregos, 
em especial, da bacia hidrográfica do Rio 
Batalha;

• Reestruturar a EMDURB, transformando-a 
em autarquia e valorizando os servidores;

• Ampliar as equipes de varrição, limpeza e 
capinação, garantindo a limpeza e saúde da 
cidade;

• Ampliação dos Ecopontos;

• Reativar o aterro sanitário de Bauru e ampliar 
sua área e tempo útil de vida;

• Implantar um programa de combate aos 
vazamentos e ao desperdício de água 
potável;

• Implantação de 100% de saneamento básico 
da cidade;

• Fornecimento gratuito de reservatório de 
água para moradores de baixa renda;

• Desenvolvimento de políticas de educação 
do uso da água.

• Criar uma usina de processamento de 
resíduos;

• Reformar os cemitérios, melhorar o setor de 
necrópoles e sepultamentos e a implantação 
do crematório municipal.



BAURU VAI VOLTAR A SORRIR!

COHAB - COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

• Promover nos primeiros 180 dias de governo 
auditoria fiscal, contábil e jurídica da COHAB;

• Requerer a intervenção do Banco Central 
junto a COHAB;

• Promover a responsabilização da Caixa 
Econômica Federal pelo déficit e prejuízo da 
COHAB no que for pertinente;

• Acionar o Ministério Público Federal para 
acompanhamento das apurações junto a 
COHAB haja vista a existência de utilização 
de recursos federais, em especial no âmbito 
da Caixa Econômica Federal;

• Promover o gerenciamento de todos 
os contratos habitacionais existentes, 
garantindo a todos os mutuários a perfeita 
execução e cumprimento dos mesmos, 
garantindo a segurança jurídica necessária; 

• Adoção dos meios necessários para garantir 
o recebimento dos créditos existente, 
atualmente inadimplidos;

• Promover a redução do passivo e 
consequente liquidação da COHAB.



BAURU VAI VOLTAR A SORRIR!

@sandrobussola


