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Projeto de Governo Solidariedade 

2021 - 2024  

 

  Prefeito:  Sérgio Alba  

  Vice:   Arthur Correa 

 

Projeto de governo para 2020 foi reavaliado mediante as condições 

financeiras e de estabilidade da cidade em relação a capacidade de produzir 

resultados apesar da Cidade Passar por uma grande turbulência Política e 

econômica e ainda uma grande pandemia do Corona Vírus!!!! Nosso plano de 

Governo considera todas as dificuldades que nossa Cidade pode ter nos anos 

seguintes diante de ações, situações, anteriores a esse período!!! 

Quanto ao Setor Executivo: faremos toda e qualquer mudança em 

favor da Saúde financeira da cidade desde que não ofereça risco ou prejuízos 

dos Serviços prestados. Todo contingenciamento de secretarias, cargos 

Salários, regramentos, utilização do patrimônio, moveis, imóveis, veículos, 

bens e patrimônios terão o seu uso reavaliado!!! Modernização da máquina 

pública, eficiência no atendimento e nas respostas públicas utilizando 

plataformas digitais e novas tecnologias disponíveis, integralizando todos os 

setores das secretarias, facilitando assim a transparência, controle, e agilidade 

em todos os processos!!! utilizando base de dados das estatísticas anteriores, 

superando metas e buscando eficiência dia a dia, para poder alcançar 

melhores números e metas, ou ao menos não permitir que esses números não 

caiam para patamares preocupantes em detrimento ao serviço público!!! 

Adequação de novos procedimentos administrativos, logísticos, tempo, Custo, 

viabilidade e resultado final trazendo ao povo de nossa cidade a Credibilidade 

que um novo governo tanto almeja!!! Exigindo qualidade, eficiência economia e 
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bons tratos a nossa população e sempre um relacionamento respeitoso com 

todos nossos colaboradores!!! Buscando ainda um relacionamento respeitoso, 

digno e transparente com os vereadores eleitos para câmara municipal, 

amenizando toda interferência ou morosidade do poder público junto a essa 

honrosa casa de leis e seus pares!!! Acreditamos que bons projetos são 

projetos que vem em encontro aos anseios do nosso povo. Temos que ter a 

sensibilidade no trato com o munícipe pois muitos estão em fases e anseios 

diferentes e por isso tem necessidades especificas. E toda necessidade do 

povo tem que ser a prioridade desse governo. Nossos MEIs, micro, mini, 

pequenos, médios e grandes empresários e investidores, além das entidades 

de classes representantes dos setores de comercio, serviço, indústria, logística, 

tecnologia precisam de regras claras isonomia dos atos da prefeitura, 

planejamento de metas, apoio estrutural, articulação política do chefe de 

governo e os seus na construção de ações estratégicas, trazendo vantagens 

para os projetos da cidade e dos negócios de nossos empresários e 

trabalhadores.  Sonhamos com um governo participativo de fato, que divide 

suas conquistas e dificuldades com o povo. Que as ações sejam respeitosas, 

firmes, fortes, e objetivas, buscando sempre a melhoria dos dados que avaliam 

nossa cidade, e nosso povo. Facilitar a vida do povo, trazer mais conforto e 

dignidade, rapidez, eficiência, bom atendimento e orgulho ao nosso povo!!!  

 

No Gabinete:  

➢ Acredito em um gabinete e que execute todas ações para que o plano 

de governo seja cumprido na integra, precisamos de um Chefe de Gabinete 

gestor e assessores competentes com funções técnicas e políticas bem 

definidas, com bom transito entre as secretarias, autarquias, com a função de 

cultivar a integração de todas as pastas de um modo que elas trabalhem em 

Harmonia!!! Priorizando: Pessoas, Processos, e Serviços, que são os nossos 

produtos. Ligados ao gabinete: Comunicação, instituto planejamento, pesquisa, 

Departamento Comunitário. 
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Instituto do planejamento:  

➢ Com objetivos claros de planejar nossa cidade para o futuro, formado 

por profissionais da própria Prefeitura e parceria com universidades do 

município, desenvolver projetos de forma conjunta integrando todas as 

atividades e necessidades do município. E também atuar na captação de 

recursos federais e estaduais, através de projetos específicos, projetar e 

acompanhar obras e melhorias que venham através de emendas 

parlamentares, orientar com projetos viáveis o orçamento participativo, defesa 

Civil, projetos viários, meio ambiente, logística. Planejando nossa cidade como 

um todo, visando desenvolvimento harmonioso em todas as áreas seguindo 

índices de crescimento de acordo com nossa importância no cenário 

Nacional!!! 

 

COHAB:  

➢ Auditoria e liquidação imediata da mesma, pois não atende mais as 

funções sociais que já atenderam no passado. A diferença é que não 

entendemos que a COHAB é deficitária, acreditamos que a COHAB está no 

mínimo em equilíbrio mediante comparação entre passivos ativos e descontos 

possíveis!!! 

 

EMDURB:  

➢ Acreditamos na EMDURB e na capacidade de seus funcionários 

entendemos que devemos fortalecer as atividades da empresa, trazendo mais 

recursos através de uma administração seria e técnica voltada a qualidade e 

eficiência dos serviços prestados. E na adequação de serviços lucrativos para 

empresa trazendo equilíbrio financeiro tão almejado. Privatização dos 

cemitérios, usina de reciclagem no aterro sanitário, Transbordo do lixo, controle 

do serviço de limpeza dos terrenos particulares, frentes de trabalho. 
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DAE:  

➢ O DAE é nosso!!! Mas acreditamos que devemos indicar um gestor 

Técnico e assessoria técnica com experiência em Saneamento Básico. São 

grandes os desafios e os investimentos nessas áreas: diminuir desperdício, 

aumentar reservação e captação no Batalha, e com novos reservatórios 

sanando a falta de agua em pontos críticos da cidade, reforma e ampliação da 

Estação de tratamento de Agua (ETA) e ainda buscar soluções para que de um 

modo objetivo seja concluída e entregue nossa usina de tratamento de esgoto 

do rio Bauru (ETE) 

 

FUNPREV:  

➢ Buscar sempre eficiência nos serviços e os melhores investimentos de 

maneira que nossa saúde previdenciária esteja saudável, bem como, fazer as 

adequações necessárias junto a secretaria da administração para que o cálculo 

atuarial determine uma relação equilibrada entre funcionários que contribuem e 

os beneficiários!! 

 

SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO:  

➢ Com função de gerir a folha, e administração dos funcionários a 

adequação de funções, treinamento e capacitação, bem como estudo de 

melhorias nas condições de trabalho, Benefícios, e estímulos aos funcionários 

públicos municipais de uma forma ágil transparente e eficiente. 

 

SECRETARIA DAS ADMINSTRAÇÕES MUNICIPAIS:  

➢ Tem função estratégica em nosso plano de governo, pois, limpeza e 

manutenção são prioridades para nós. As regionais serão utilizadas para 

decentralizar as tarefas que serão desenvolvidas pelos funcionários e também 

administrar as frentes de limpeza e manutenção de cada região!!! E também 
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será utilizada pelos delegados do orçamento participativo e associações de 

moradores locais, como base para seus trabalhos em suas comunidades!!! 

Cursos e treinamentos também serão parte dos trabalhos das regionais. 

 

SAÚDE:  

➢ A saúde é um dos setores que precisa de uma atenção e cuidado 

especial. Bauru hoje está marcada por UPAS e UBS com problemas 

estruturais, falta equipe de manutenção, falta de medicamentos nas farmácias 

municipais, problemas na saúde primária entre outros desafios. Para melhorar 

a prestação de serviço aos Bauruenses propomos em nosso plano de governo:  

➢ Programa de qualificação permanente do servidor público, melhora do 

ambiente de trabalho  

➢ construir diálogo mais assertivo com o Governo estadual e federal para 

aumentar número de leitos para internação hospitalar, leitos para emergências 

psiquiátricas, e também leitos de UTI.  No Hospital das Clínicas, no Hospital de 

Base e no Hospital Manoel de Abreu. 

➢ Agendamento de Consultas por telefone com a adequação do sistema 

informatizado dos prontuários dos pacientes. 

➢ Convênio com as universidades que possuam cursos voltados à áreas 

da saúde, assim aumentando o número de profissionais nos postos de saúde, 

tornando o atendimento do munícipe mais humanizado.  

➢ Implantação do “Remédio em Casa", com entrega de medicamentos 

nas residências de pessoas idosas ou com morbidades que impossibilitam o 

deslocamento às farmácias municipais.  

➢ Ampliação do PROMAI na cidade e parceria com as escolas Técnicas 

(ETECs) visando a disponibilidade do serviço HOME CARE aos idosos.  

➢ Políticas Públicas com projetos de atendimento aos jovens relacionados 

à projetos antidrogas, anti-álcool, prevenção de gestação precoce e prevenção 
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de doenças sexualmente transmissíveis.  

➢ Políticas públicas voltadas aos diabéticos de Bauru, dando prioridade 

nos atendimentos aos pacientes com diabetes, quando necessário realizar 

exames que necessitam de jejum nas UBS da cidade. 

➢ informatizar todo setor de saúde e criação do cartão saúde já em Braile 

para agilizar todo atendimento da saúde e dimensionar atendimento e facilitar 

todo cadastro de exames e medicamentos e consultas. 

➢ Criação do centro do Homem idoso e da mulher idosa personalizando o 

tratamento de nossos idosos. 

➢ Criar parcerias com laboratórios privados para exames laboratoriais e 

também com hospitais privados em caso de falta de vagas. 

➢ Criação do instituto municipal de especialidades  

➢ Ampliação do trabalho do Programa Saúde da Família com integração 

aos postos de saúde regionais, resultando num trabalho mais coeso das 

equipes.  

➢ Promoção da saúde primária deixando as UPAS e prontos socorro 

exclusivamente para atendimento de urgência e emergência. As UBS vão focar 

em consultas de saúde primária, agendamento ambulatorial.  

➢ Trabalho constante de prevenção a Dengue e outros vetores que afetam 

nossa cidade todos os anos. 

➢ Política pública voltada a saúde mental, ajudando no combate a 

depressão e diminuir o índice de suicídios no município.  

 

EDUCAÇÃO:  

➢ Bauru precisa de um ensino de qualidade para voltar a ser uma das 

melhores cidades para os pais criarem seus filhos. A municipalização do ensino 

trabalhará em algumas vertentes buscando diminuir ainda mais o índice de 
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analfabetismo na cidade. Outro fator importante que nosso governo trabalhará, 

será ampliar a oferta de vagas para que crianças não fiquem fora das creches 

e também suprir a demanda no ensino infantil. São pautas da nossa equipe de 

governo:  

➢ Implantar sistema de acesso a internet em todas as instituições de 

ensino de gestão da prefeitura.  

➢ Valorização dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), 

buscando dar condições de trabalho aos profissionais para assim resultar na 

diminuição dos índices gerais de analfabetismo de nossa cidade.  

➢ Criar uma frente de trabalho permanente, com mão de obra 

desempenhada por cidadão Bauruense e MEIs  (Micro empreendedores 

Individuais), voltada a manutenção estrutural e zeladoria dos prédios públicos 

de educação.  

➢ Atualização do plano de demandas, metas e diretrizes do plano 

municipal de Educação após pandemia 

➢ Oferta de Cursos de Capacitação contínua aos professores para que 

colabore com o melhor desenvolvimento de suas atividades de trabalho.  

➢ Implantar o “vale-creche" de modo emergencial para suprir as 

demandas de vagas nas creches do município.  

➢ Estudo para implantação de creche noturna mediante demanda. 

➢ Custear a internet dos professores enquanto utilizar internet particular 

para aulas a distância 

➢ Identificar alunos e regiões que não são atendidos pela internet 

equipamentos necessários para que o aluno assista a aula e providenciar com 

urgência esses equipamentos e a internet. 

➢ Inserção de aulas de empreendedorismo e finanças pessoais para 

crianças e jovens 
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➢ Aulas de educação para o transito em parceria com associação dos 

despachantes e Emdurb. 

➢ Segurança através de câmeras de monitoramento e iluminação em led. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL:  

➢ A princípio uma grande auditoria. Buscando a real situação dessa 

secretaria tão importante para as pessoas carentes de nossa cidade. 

➢ Levar atendimento a quem realmente precisa e que se enquadre dentro 

das exigências dos estatutos da criança e do adolescente, dos idosos, da 

mulher, dos deficientes e todos outros estatutos vigentes buscando melhorar 

nossas metas no atendimento aos carentes e necessitados. 

➢ Rever os convênios com entidades, verificar e fiscalizar os recursos 

destinados. 

➢ Atualizar banco de dados das famílias atendidas para que em 

momentos de emergência como da pandemia possa ter controle rápido e 

preciso no atendimento sem desperdício e sem desvios. 

➢ Trabalho junto com a secretaria de desenvolvimento e Gabinete na 

criação de cooperativas de trabalho gerando emprego e renda a nossa 

população mais carente. 

➢ Equipe de manutenção para reestruturar todos os centros comunitários 

dando espaço para as cooperativas, gerando emprego e renda bem como 

atividades sociais. 

 

SELC: ESPORTE LAZER E CULTURA:  

➢ Com objetivo de fortalecer esses setores, e por questões de economia 

pós Pandemia, se une as duas secretarias a de esporte e a de cultura. 
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➢ Formar uma equipe fixa de manutenção para essa secretaria nos 

estádios municipais, quadras, teatros, museus, academias ao ar livre teatros ao 

ar livre, ciclovias, projetos integrados de esporte lazer e cultura agora terão um 

só comando. 

➢ Apoio ao esporte amador de Bauru futebol, vôlei, Basket e criação do 

Time Chaveiro. Cada time terá um time com mesmo uniforme e jogara no 

mesmo campeonato municipal antecedendo o jogo principal. Para isso a 

secretaria estará investindo no treinamento dessas crianças que serão 

treinados pelos próprios atletas dos times principais mediante contrato de 

serviço via MEI esse é um grande projeto de integração do jovem no esporte 

buscando saúde, desenvolvimento para o esporte e quem sabe na formação de 

futuros campeões!!! Sem falar no aumento de pais que irão aos estádios ver 

seus filhos jogar. Grandes parcerias podem surgir com esse projeto. 

➢ Implantação nas praças de novas pistas de skate nos bairros, quadras 

poliesportivas, criação do parque esportivo do Redentor na esquina da 

rodrigues Alves com a Av. Hélio e Police em frente ao almoxarifado central. 

➢ Incentivo a festivais, e artistas locais de todos os seguimentos utilização 

espaço da Expo e do sambódromo, praça rui Barbosa, vitória regia para ações 

de cultura e lazer. 

➢ Implantação de ciclovias protegidas com interligação com as já 

existentes. 

➢ Campeonatos, passeios ciclísticos, maratonas, preparação para jogos 

abertos. 

 

SEDETUR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

TURISMO:  

➢ Fortalecer o emprega Bauru, cursos e treinamentos, novos parceiros 

➢ Criação de uma incubadora de empresa, mini e micros distritos 

indústrias para fortalecer atividades de micro e pequenas empresas.  
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➢ Departamento de manutenção e conservação dos distritos industriais 

bem como zeladoria 

➢ Fortalecimento e apoio aos distritos industrias particulares 

➢ Criação do ganha tempo pessoa Jurídica 

➢ Campanha publicitaria nas redes de internet divulgando Bauru e suas 

qualidades, atraindo novas empresas e empregos para nossa cidade. 

➢ Transformação de Tibiriçá no centro turístico de Bauru, projeto completo 

de turismo do município em parceria com mini, micros, médios e grandes 

empresários. 

➢ Criação da rua 24hs deliberando juntos aos proprietários de imóveis das 

quadras 1 e 2 do calçadão criando naquele espaço todo tipo de comercio 24 hs 

atendendo demanda da cidade. 

➢ Restruturação da Batista de carvalho,   

➢ Incorporação da nova praça machado de melo ao calçadão e ao 

Mercado Municipal (estação Ferroviária) PPP 

➢ Criação da feirinha Permanente de artesanato na machado de melo 

(nova Praça machado de Melo)  

➢ Utilização da Expo para eventos nível nacional em todos os 

seguimentos 

➢ Incentivo a empresários que trazem pessoas para turismo de negócios 

na cidade. 

➢ Incentivo ao turismo religioso 

➢ Apoio a Secretaria da agricultura na criação do Mercado Municipal de 

Bauru (estação ferroviária) 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:  

➢ Fortalecimento do setor de estradas e pontes rurais 

➢ Fortalecimento do setor de mecanização agrícola 

➢ Parceria com Sindicato Rural SENAR no desenvolvimento de cursos de 

formação e treinamento em conjunto. 

➢ Implantação de serviço de internet no campo, visando melhoria de vida, 

e segurança para o produtor rural. 

➢ Apoio aos empresários na capacitação para o SIM (serviço de inspeção 

Municipal) 

➢ Apoio ao SEDETUR para desenvolvimento do projeto Tibiriçá turismo, 

turismo rural. 

➢ Parceria com universidades de agronomia, veterinária, e zootecnia em 

projetos de apoio aos produtores rurais de Bauru. 

 

SECRETARIA DE OBRAS: 

➢ Construção da avenida Nuno de Assis Oeste paralela a linha de trem 

interligando AV. Daniel Pacifico, AV. Pinheiro Machado, Rua são Sebastião, e 

Avenida Waldemar G. Ferreira. 

➢ Interligação do fim da Rua Bernardino de Campos com avenida das 

Bandeiras 

➢ Construção de uma ponte na avenida Nuno de Assis sobre o rio Bauru 

sentido oeste que dá acesso ao Viaduto Nicola Avalone sentido a Vila falcão e 

adjacências. 

➢ Interligação da rua Sorocabana desde a Avenida Comendador José da 

Silva Martha até a Av. Pedro de Toledo, passando e interligando com a Av. 

duque de Caxias. 
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➢ Continuação da pista sentido Leste da Av. Nuno de Assis por mais 500 

metros margeando o lado direito do Rio Bauru e uma ponte sobre o rio Bauru 

interligando a Av. Nuno de Assis a Av. Rosa Malandrinho Mondelli pista dupla. 

 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:   

➢ Criação do Parque Jurandir Bueno Filho (parque agua do castelo) 

➢ Campanha arborização urbana repondo mediante supressão e estimulo 

em campanhas publicitarias 

➢ Usina de reciclagem no aterro sanitário de Bauru  

➢ Projeto praças vivas  

➢ Chamamento público para manutenção e conservação de praça e áreas 

verdes, valor por metro²  

➢ Regulamentação de toda coleta seletiva feita pelas 3 cooperativas 

divididas por setores previamente definidos 

 

DEFESA ANIMAL:  

➢ Criação de local com destino cachorros e gatos abandonados, 

machucados em parceria com ONGs no recolhimento com objetivo de cura, 

vacinas, castração, pronto socorro e mini hospital, banho e tosa setor de 

adoção!!! Espaço para os pets e para visitas  

➢ Veículo aparelhado para remoção de animais machucados 

 

ACESSIBILIDADE:  

➢ Criação de zonas acessíveis nos Centros de Bairros, com objetivo de 

facilitar a vida de pessoas com dificuldade de locomoção. 
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➢ Acesso ao esporte através de incentivo a práticas esportivas especiais 

➢ Fiscalização do transporte coletivo quanto a manutenção dos 

elevadores acessíveis nos ônibus 

➢ Treinamento, capacitação e encaminhamento para o mercado de trabalho. 


