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APRESENTAÇÃO 

Este plano de governo é resultado de um intenso trabalho de pesquisa 

desenvolvido pela coligação “MUDANÇA COM VERDADE” formada pelos 

partidos DEM, PP, PSL, PRTB e MDB, onde foram levantados todos os 

problemas da cidade, bem como sugestões das classes profissionais, técnicos 

e especialistas da administração pública e da iniciativa privada.  

Por meio destas relevantes informações, traçarmos um plano para o 

desenvolvimento com responsabilidade e sustentabilidade. 

 Bauru está em local privilegiado do Estado, sendo certo que o impulsionamento 

para o desenvolvimento de gestão administrativa eficaz, com seriedade, 

comprometimento, honestidade e verdade, deverão levar a população a 

patamares de confiança e satisfação, nunca antes observado nesta cidade, 

trazendo novos investidores e empresas do município e, por conseguinte 

diminuir o índice de desemprego.  

Uma Bauru de verdade, com mudanças dinâmicas na saúde, gerando 

grandes oportunidades de emprego, com um plano de acolhimento emergencial 

pós-Covid, é a meta que este projeto de governo busca para seus moradores 

nos próximos anos.  

Vamos posicionar Bauru, no patamar das principais cidades inovadoras e 

criativas do interior, através de incentivos e instrumentos de fomento do poder 

Municipal, redefinindo o perfil econômico da cidade nos próximos anos.  

Assim, explanamos detalhadamente e por tópicos o nosso plano de 

governo, conforme segue:  
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PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA 

É muito importante que o gestor crie, na sua equipe, o hábito de conhecer 

as legislações federais e estaduais para que as leis, iniciais estejam em 

consonância com o país. Atualizar legislações com base na demanda dos 

cidadãos faz com que o governante tenha possibilidade de aplicar políticas mais 

responsáveis e adequadas. Desta forma, a administração, a qual desejamos, 

será idealizada conforme os ditames abaixo: 

- Praticar uma gestão democrática, participativa, rápida, eficiente e transparente 

com a sociedade; 

- Valorização dos servidores públicos concursados; 

- Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e 

controle interno e com transparência; 

- Fazer funcionar as administrações regionais equipadas com instrumentalização 

adequada para dar as respostas às demandas da população; 

- Restabelecer a interlocução entre a prefeitura e a sociedade – através das 

Associações de Moradores, dos conselhos já existentes, e outros que a 

população entenda necessário; 

- Reformar o modelo de gestão atual da prefeitura – criando um grupo de trabalho 

para acompanhar os projetos já existentes, bem como novos projetos 

programados com recursos próprios e parcerias com os governos Estadual e 

Federal, com objetivo de implantar o Instituto de Planejamento, dentro da 

estrutura da prefeitura, tendo a tarefa de produzir, analisar e criar indicadores de 

cenários pretéritos e futuros sobre toda a problemática do município, definidos 

pelo Plano Diretor Participativo, bem como sua regulamentação, com os 

apontamentos sugeridos pela sociedade civil organizada; 

- Orçamento participativo – promover maior participação e conscientização da 

população na elaboração do orçamento participativo, levando-se em conta 

sempre as prioridades apontadas, e ainda a transparência para ações e 

investimentos públicos; 

- Funcionários públicos municipais – valorizar e reconhecer o trabalho que cada 

profissional desempenha dentro da Prefeitura, para melhorar o serviço prestado 

para a população de forma mais humanizada, bem como aperfeiçoar o plano de 

cargos e salários; 
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- Reconhecer e preservar o plano de saúde dos servidores como um ganho de 

negociação salarial da categoria em passado recente, aperfeiçoando a 

prestação de serviços de saúde prestados aos servidores públicos; 

- Criar o grupo de trabalho intersetorial sobre a Ferrovia – para discussão e 

avaliação do uso e ocupação referente ás áreas da antiga Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil, bem como de todo seu patrimônio de imóveis e áreas 

históricas, que se encontra hoje, sob a responsabilidade da Rumo Logística, 

visando estabelecer mecanismos de parceria na busca por soluções 

sustentáveis e de melhoria no aproveitamento urbano e social deste importante 

patrimônio público. Incursões políticas buscando a doação destes bens imóveis 

e móveis ao patrimônio municipal; 

 - Criação de um canal permanente de comunicação vinculado diretamente ao 

gabinete do prefeito com a sociedade para recebimento de sugestões e criticas 

visando o aperfeiçoamento da administração; 

- Criação de um Centro Municipal de armazenamento e distribuição, de insumos 

e materiais. 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

EMDURB  

- Valorizar os servidores e melhorar os serviços prestados pela Emdurb;  

- Criar uma fábrica de playground e academia ao ar livre possibilitando a criação 

de empregos como carpinteiros, serralheiros, pintores, soldadores e outros, 

otimizando a colocação de novos instrumentos em praças públicas, bem como, 

a manutenção dos mesmos; 

- Tornar a Emdurb mais competitiva, possibilitando a execução de todos os 

serviços necessários na administração municipal, gerando novos empregos na 

cidade. 

COHAB 

- Dar andamento ao processo de liquidação e extinção. 

DAE 

- O DAE não será privatizado! 

- O Departamento de água e Esgoto de Bauru não será privatizado, na qual 

deverá implementar o Plano Diretor de Águas; 
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- Concluir as obras da estação de tratamento de esgoto e coloca-la em 

funcionamento; 

- Reformar a estação de captação e tratamento de água do rio batalha; 

- Aumentar a capacidade de reservação de água;  

- Transformar em Lei o Plano Diretor de Águas para que todos os prefeitos 

cumpram o cronograma estabelecido pela Lei; 

- Devolver aos funcionários do DAE, conquistas perdidas, e permitir que 

executem seu trabalho com perfeição, sem falta de material básico;  

- Contratar funcionários no DAE em número suficiente para que a demanda seja 

adequada à capacidade resolutiva; 

- Ativar a usina de asfalto do DAE para que possa realizar com rapidez os 

consertos de vazamentos de água e esgoto e seu necessário recape; 

- Promover recapes de vias onde o DAE possui grande quantidade de 

manutenções asfálticas irregulares e incompletas; 

- Proteger de fato os mananciais;  

- Instalar nova adutora na Av. Comendador José da Silva Martha; 

- Aumentar a lagoa de captação de água e/ou implantar nova lagoa; 

- Construir poço/reservatório de alta captação ao lado da Estação Tratamento de 

Água; 

- Criar a Estação de Terra protegida das chuvas para manutenção de 

vazamentos; 

- Manter o estoque de peças e materiais para a manutenção adequada dos 

sistemas de água e esgoto. 

SAÚDE 

A melhora no seguimento saúde é um dos principais anseios da população. 

Sabendo da divisão das atribuições quanto as obrigações da União, Estado e 

Município, iremos inicialmente trabalhar na melhoria da atenção básica e das 

UPAs e de todos os seguimentos de responsabilidade do município. 

A cobrança das responsabilidades do Estado e Federação, serão pontos de 

especial atenção na nossa gestão. 
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- Realizar uma análise das condições físicas de todos os prédios próprios em 

utilização pela Secretária da Saúde; 

- Fazer de forma ordenada um cronograma de serviços de recuperação destas 

estruturas conforme relatório de análise das condições físicas dos prédios da 

Secretaria da Saúde; 

- Organizar equipes de manutenção exclusivas para a saúde itinerante visando 

a realização dos pequenos reparos do dia a dia e reposição de materiais; 

– Participar de forma efetiva da abertura do Hospital das Clinicas de Bauru, 

visando real aumento de leitos clínicos, cirúrgicos, de UTI; 

– Participar de forma efetiva para aumentar o teto orçamentário na saúde de 

Bauru buscando o aumento das cotas de cirurgias, de exames complementares 

e atendimentos ambulatoriais de especialidades; 

– Viabilizar a entrega do segundo Aparelho de Hemodinâmica para Bauru; 

– Solicitar que Bauru seja comtemplada com mutirões de cirurgias ambulatoriais 

e de exames de alta complexidade; 

– Participar de forma efetiva no acompanhamento da conclusão das obras do 

Hospital Manoel de Abreu, vocacionado para atendimento de pacientes idosos e 

os 15 leitos psiquiátricos prometidos sendo um ganho no atendimento de 

retaguarda para doentes crônicos. 

– Rever a estrutura da Fundação Regional Estatal de Saúde com possibilidade 

de torná-la municipal, com maior atuação; 

– Fazer uma análise detalhada do PSF (Programa de Saúde da Família) para 

sua melhoria, com maior número de acolhimentos infantis e adultos, evitando a 

sobrecarga dos Pronto Socorro Central (PSC) e Pronto Atendimento Infantil 

(PAI); 

– Estudar e implementar melhor forma de acolhimento nas unidades básicas e 

Pronto Socorro e UPAs; 

- Reativar o Pronto Atendimento Infantil (PAI) na área central da cidade; 

– Realizar estudo da demanda dos medicamentos entregues pelas farmácias da 

prefeitura e fazer entregas programadas trimestrais e descentralizadas, 

objetivando reduzir as filas de retiradas de medicamentos e dar maior conforto 

aos munícipes; 
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– Dar total apoio à Casa da Mulher; 

– Manter e prover melhorias no programa da Terceira Idade; 

- Estudar e implementar atendimento médico nas especialidades; 

– Criar Ambulatório Médico de Especialidades Municipal; 

– Manter e intensificar programas de conscientização da Dengue; 

– Promover de forma efetiva uma integração da secretaria de saúde, de 

educação, meio ambiente para atitudes conscientes das nossas crianças; 

– Estudar viabilidade de Parcerias Público Privadas (PPP) em setores carentes 

de atendimento na saúde; 

– Ouvir os servidores da saúde e suas sugestões para melhorias; 

– Dialogar com cada categoria dentro das possibilidades econômicas do 

município para a valorização funcional; 

– Ter um programa de identificação dos pacientes com grande número de 

atendimentos para atuar em resolução de fato do seu problema; 

– Estudar a possibilidade da criação de um terceiro turno de atendimento de 

saúde básico nas UPAs; 

– Criar o cartão de saúde do Bauruense que possibilite de forma rápida o acesso 

de seu histórico de saúde em qualquer local de atendimento; 

– Dar especial atenção a programas de jovens, idosos e dependentes químicos; 

– Procurar parceiros na iniciativa privada para manutenção da estrutura física 

das UBS, PS e UPAs com o programa e selo “Amigos da Saúde”; 

- Manter as conquistas na área de urgência e emergência com as UPAS e 

melhorar sua infraestrutura diagnóstica; 

- Manter e aumentar as parcerias para os diagnósticos laboratoriais de urgências 

e emergências; 

- Manter todos os programas instituídos que vem mostrando resolutividade à 

população;  

- Interligar o sistema público estadual e municipal de saúde aumentando a 

resolutividade do sistema; 
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- Instituir um ambulatório cirúrgico para pequenas cirurgias ambulatórias; 

- Levantar as demandas de outros exames complementares solicitados pela rede 

básica de saúde do município e criar políticas públicas para a viabilização da 

realização dos mesmos; 

- Informatizar de fato toda a rede de saúde para melhor controle e diagnósticos 

criando indicadores técnicos permanentemente para avaliação das demandas e 

resolutividade do sistema de saúde; 

- Discutir com o governo federal e estadual as demandas da rede de saúde do 

município, baseadas em indicadores técnicos visando: 

- Participar de forma proativa na criação de serviços não existentes nos nossos 

hospitais nas mais diversas áreas da medicina; 

- Humanizar os atendimentos na rede pública;  

- Reformar e ampliar o pronto socorro central; 

- Criar o cartão de fornecimento de medicamentos de uso continuo para controle 

e fornecimento sem passar por nova consulta, com controle clinico pelos 

paramédicos; 

- Implantar Projetos saúde na praça para terceira idade, creche do idoso; 

- Implantar o programa de saúde dos jovens envolvendo ergonomia em sala de 

aula, análise postural, nutricional, oftalmológica, de saúde oral, da acuidade 

auditiva e cidadania; 

- Trabalhar diretamente e articuladamente na solução dos problemas relativos 

aos dependentes químicos e usuários de drogas, atuando em conjunto com a 

Secretaria de Saúde na criação de instituição municipal para tratamento dos 

dependentes, envolvendo, ainda, a Secretaria de Bem Estar Social, ONGs e 

entidades já existentes e os órgãos de segurança pública; 

- Fazer cumprir a lei já aprovada que dá preferência de atendimento aos 

pacientes diabéticos na rede municipal de saúde; 

- Capacitar os profissionais da rede municipal de saúde no diagnóstico e 

tratamento da fibromialgia; 

- Realizar cursos de capacitação para os profissionais da rede básica de saúde 

e da rede de urgência e emergência; 
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- Aprimorar os programas de saúde em medicina preventiva e odontológica 

infantil e adulto. 

EDUCAÇÃO 

- Ampliar a participação popular na avaliação das metas do Plano Municipal de 

Educação, garantindo sua aplicação de forma a potencializar seus efeitos; 

- Implementar ações no Ensino Infantil (pré escolas) de modo a suprir a 

deficiência de números de vagas, melhorando ainda a infraestrutura física e 

tecnológica das escolas, bem como aumentar o repasse às conveniadas;   

- Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens; 

- Valorizar os profissionais da Educação; 

- Integrar as políticas públicas de Educação com outras políticas setoriais como 

Saúde, Cultura, Esporte e Meio Ambiente a fim de promover melhoria na 

formação; 

- Aumentar a segurança nas escolas municipais, com monitoramento eletrônico, 

melhorando a Iluminação, efetivando ações em conjunto com a polícia militar, e 

demais parcerias; 

- Implantar o cartão educação para que os pais dos alunos possam adquirir os 

materiais escolares no comercio local; 

- Implantar escolas em período integral do 1º ao 5º ano, para melhor 

desenvolvimento educacional e capacitação do aluno; 

- Implantar uma Creche Escola no Centro da Cidade para beneficiar as mães 

comerciarias; 

- Criar Central de Armazenamento e Distribuição de produtos para suprir as 

necessidades da secretaria conforme demanda especifica;  

- Promover estudo de demandas de novas escolas nos diversos bairros da 

Cidade;  

-  Criar do Sistema de Ensino Integrado (SEI), privilegiando os bairros mais 

carentes;  

- Implementar programa sistemático de manutenção dos prédios escolares, 

promovendo espaços que favoreçam a inclusão e acessibilidade. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A assistência social nos tempos atuais, de pandemia, tornou-se uma ferramenta 

imprescindível para uma boa administração pública com foco no ser humano. 

Diante de todo este contexto temos que reestruturar a política de assistência 

social no município e colocá-la num patamar prioritário. 

Para que essas mudanças sejam implantadas é de suma importância o 

desenvolvimento de ações em parceria com: Governos Federal e Estadual, 

Conselhos Municipais, demais Secretarias Municipais que atuem em ações 

interligadas para otimização de recursos, universidades, e toda e qualquer 

instituição que possa contribuir com uma cidade mais justa e solidária. 

- Atender completa e integralmente as recomendações dos Estatutos Nacionais 

da Criança e do Adolescente, e do idoso, fazendo com que a cidade seja 

referência na condução destas políticas, conjuntamente com as entidades 

assistências de nossa cidade; 

- Articular políticas públicas na área da educação, saúde, assistência Social, 

cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos e mulheres; 

- Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco, como 

moradores de rua, mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes; 

- Intensificar e valorizar as ações do centro de convivência do idoso; 

- Intensificar o combate à pobreza e a garantia dos direitos individuais e coletivos; 

- Ampliar programa de geração de renda, por meio de fomento às cooperativas 

de trabalho ampliando o alcance dos cursos do Programa de Trabalho e Renda 

nos bairros; 

- Implantar Centro de Referência em Assistência Social – CRAS nos bairros 

Nova Esperança, Mary Dota e Roosevelt; 

- Viabilizar o acesso aos instrumentos do Cadastro Único para os Centro de 

Referência em Assistência Social– CRAS;  

- Implantar CRAS itinerante;  

- Criar e implantar o Programa “Oportunidade” em conjunto com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Educação; 



10 

PLANO DE GOVERNO 
                                          2021/2024                                                  

 

COLIGAÇÃO MUDANÇA COM VERDADE 

DEM-PP-PSL-PRTB-MDB 

 

- Promover a interligação setorial das secretarias de saúde, educação e 

assistência social. 

INCLUSÃO e CIDADANIA 

A inclusão social exige mudanças para aperfeiçoar e promover campanhas de 

conscientização e empatia nas implantações de políticas públicas verdadeiras. 

- Implantação de Comitê gestor Inter setorial trabalhando de forma transversal 

ligado a todas as secretarias; 

- Criação da Central de Libras para garantir autonomia ao surdos que utilizam 

desta linguagem no acesso aos serviços públicos; 

- Implantação de projetos de acessibilidade nos prédios públicos; 

- Capacitação profissional da pessoa com deficiência; 

- Revisão do planejamento dos pontos de embarque e desembarque dos 

usuários do transporte coletivo urbano, para melhor atender as pessoas com 

deficiência;  

- Plataforma digital municipal com cadastro único, otimizando políticas públicas 

especifica. 

CULTURA 

- Manter e modernizar a infraestrutura das bibliotecas e ampliar os projetos 

culturais através de programas de incentivo a cultura, bem como um maior 

número de palco móvel para eventos culturais nas praças, criando ainda o dia 

do agito cultural, com artistas e produções locais; 

- Fortalecer o protagonismo do artista e arte local; 

- Proteger os imóveis que se encontram sob a tutela da Lei de tombamento do 

patrimônio material e imaterial, valorizando o patrimônio histórico e artístico da 

cidade, bem como os acervos históricos privados com parcerias privadas; 

- Realizar concursos e premiações para fomentar descobertas de novos talentos; 

- Incentivar e fomentar a realização de eventos como festivais, feiras, festas, 

mostras, apresentações, encontros e programas itinerantes de produções 

artísticas e culturais; 
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- Descentralização e aumento da diversificação das atividades culturais nos 

bairros da cidade; 

- Dar destinação histórica e cultural ao prédio da estação ferroviária. O Prédio da 

Estação Ferroviária deverá ser restaurado e utilizado como um Centro Histórico 

e Cultural e de Eventos;  

- Incentivo a projetos culturais de inclusão. 

ESPORTE E LAZER 

- Estímulo a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e privadas; 

- Criar a olimpíada escolar municipal visando a prática do esporte, e o para 

desporto para descoberta de novos talentos para melhorar o desempenho nos 

jogos regionais do interior, com incentivos a iniciativa privada para parcerias em 

várias modalidades esportivas; 

- Criar equipes de manutenção para revitalizar e reparar os equipamentos 

esportivos e de lazer existentes nas praças públicas, nos estádios, nas escolas, 

nos centros comunitários, nos distritais e demais centros, com segurança e 

conforto à população; 

- Revitalizar e promover as reformas necessárias nos estádios distritais de 

Futebol Amador da cidade, bem como o apoio, incentivo e criação de atividades 

para as crianças, adolescentes, jovens, grupos de terceira idade e pessoas com 

deficiência; 

- Construir novas pistas de skate em outras regiões da cidade; 

- Fomentar as parcerias com entidades esportivas de nossa cidade. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

- Implantar sistema de vídeo-monitoramento na cidade com câmeras de 

vigilância, em parceria com a polícia civil e militar, de modo a inibir e fornecer 

provas de práticas criminosas na cidade, além de constituir ferramenta 

imprescindível à Defesa Civil do município em momentos de calamidade; 

- Implantar melhores condições de trabalho e aperfeiçoamento aos vigilantes 

municipais para melhorar a segurança do patrimônio público do município; 

- Incentivar e respaldar as ações dos conselhos comunitários de segurança- 

CONSEG, ferramenta essencial na prevenção e repressão ao crime, em parceria 

com a comunidade e as policias civil e militar;  
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- Aumentar o número de policiais militares e civis no convênio da Atividade 

Delegada; 

- Melhorar a Iluminação Pública, por meio de planejamento conjunto com as 

policias civil e militar, levando em consideração as áreas com incidência criminal 

e a pedido dos munícipes; 

- Apoiar integralmente as parcerias com o governo do estado visando a 

segurança da população; 

- Instituir grupo de estudos para criação de uma Guarda Municipal.  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA  

- Criar condições para implantação de Mini Distritos industriais em bairros 

contemplando micro e pequenas empresas, oferecendo Assessoria Técnica para 

abertura e funcionamento em parceria com instituições da área, levando em 

conta o impacto na vizinhança-EIV/RIV; 

- Instalar Incubadora de Empresas, tendo em vista a demanda de oferta 

vocacional dos profissionais formados pelas Universidades de nossa cidade, 

conforme indicativo de pesquisas destas Instituições; 

- Revitalizar os distritos industriais com implementação de infraestrutura 

adequada, bem como apoiar e desenvolver políticas de gestões que tragam 

empresas de grande porte que potencializem os empresários de nossa cidade;    

- Criar novo distrito industrial na cidade; 

- Fomentar a iniciativa privada em investimentos nas áreas comerciais; 

- Promover relações institucionais com as micro, pequenas, médias e grandes 

empresas; comerciantes e ambulantes, promovendo e estimulando do diálogo, 

com orientações prévias e fortalecimento destas atividades, com regras claras, 

reduzindo o caráter punitivo destas ações; 

- Incentivar ao empreendedorismo de alta tecnologia com geração de emprego 

e através do fomento a criação de startups e empresas de base tecnológica;  

- Investir em Parceria Público Privada (PPP) para o tratamento do lixo, 

iluminação pública e tratamento de esgoto; 

- Estimular a geração de emprego e renda pelo sistema de cooperativismo na 

reciclagem do lixo; 
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- Estimular a formação de mão de obra especializada conforme demanda 

oportuna; 

- Intensificar a busca de recursos municipais, federais e estaduais extraordinários 

pós pandemia. 

AGRICULTURA 

- Projeto Mercado Municipal – Será feito um estudo da possibilidade da 

implantação do Mercado Municipal; 

- Fomentar e auxiliar a realização de feiras promovendo o aumento e de novos 

horários e dias e ainda apoio técnico aos agricultores locais; 

- Auxiliar os proprietários rurais na recuperação das Áreas de Proteção 

Permanente (APPs), em conjunto com os órgãos estaduais e federais, para 

preservar as matas ciliares, topos de morros, nascentes, entre outras; 

- Capacitar os agricultores e as cooperativas para o manejo sustentável das 

propriedades e para maior conhecimento da legislação ambiental, e incentivar a 

sua inserção em Programas de Certificação; 

- Promover a manutenção permanente das estradas rurais municipais, de modo 

que possibilite o transporte escolar e escoamento da produção agrícola; 

- Combater as erosões;  

- Promover ações relacionadas ao saneamento básico rural, recuperando 

nascentes e conservando o solo; 

- Desenvolver projeto para intensificar apoio à agricultura familiar e à 

agroindústria. 

INFRAESTRUTURA URBANA 

- Realizar convênio com o governo estadual e federal, bem como aplicar recursos 

municipais para asfaltar novas ruas que não estão contempladas pelo PAC; 

- Promover um programa e recapeamento asfáltico para melhoria da qualidade 

da mobilidade urbana reparando a vida útil e a eficiência do pavimento asfáltico 

que fica comprometida após 8 anos, apresentando fissuras, depressões e o 

desgaste em decorrência do uso e pelo tempo, garantindo o prolongamento da 

qualidade e do bom trânsito pelas vias da cidade; 

- Realizar a revitalização do centro da cidade; 
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- Buscar recursos para executar o plano de drenagem e combate às enchentes 

nas diferentes localidades referendadas pela Defesa Civil; 

- Promover a construção e recuperação de avenidas, bem como a continuidade 

de avenidas e ruas não terminadas. Tais realizações serão possíveis com a 

parceria do governo do Estado, governo Federal, iniciativa privada 

(contrapartidas) e recursos próprios da prefeitura; 

- Bauru Mais Ligações Inter Bairros: 

1) Construir ponte de ligação entre a Nunes de Assis e o novo viaduto Nicola 

Avalone;   

2) Construir acesso da Avenida Nações Norte com o Bairro Núcleo Gasparini; 

3) Construir acesso do Jardim Helena com o Bairro Pousada da Esperança II; 

4) Construir acesso do Núcleo Gasparini com os Bairros Pousada da Esperança 

I/ Vila São Paulo; 

5) Construir acesso da Vila São Paulo com Bairros Parque City/Colina Verde; 

6) Construir acesso da Vila Aviação com a Vila Regina; 

7) Construir acesso da Avenida das Bandeiras com a Rua Bernardino de 

Campos;  

8) Construir acesso da Avenida Nuno de Assis à avenida Daniel Pacifico 

margeando os trilhos. 

- Bauru Mais Duplicações: 

1) Duplicar a Avenida Rosa Malandrino no trecho compreendido entre Mary Dota 

e Jardim Mendonça/Chapadão; 

2) Duplicar a Avenida Maria Ranieri até a Rua Bernardino de Campos; 

3) Incursões junto ao Governo do Estado para possibilitar a duplicação da 

Avenida Elias Miguel Maluf. 

- Bauru Mais Avenidas: 

1) Continuar o prolongamento da Avenida Água Comprida; 

2) Continuar o prolongamento da Avenida Pinheiro Machado até a quadra 21, 

possibilitando o acesso das linhas de ônibus ao condomínio Jardim da Grama; 
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3) Iniciar a construção da Avenida Água do Sobrado; 

- Ampliar e replanejar as linhas de ônibus hoje existentes na cidade para atender 

melhor e com mais eficiência as necessidades da população. 

HABITAÇÃO 

- Realizar convênio para regularização fundiária dos imóveis existentes;  

- Buscar parceria de financiamento com o governo Estadual, através do projeto 

NOSSA CASA, para suprir carência habitacional, criando condições para o 

comprador de baixa renda ter subsídio na entrada do imóvel; 

- Promover tratativas para oferecer à população possibilidade de aquisição de 

lotes de baixo custo, para minimizar o déficit habitacional. 

GESTÃO AMBIENTAL 

- Planejar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, esgoto, 

lixo, combate às enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só 

direção; 

- Potencializar uma política inovadora de gestão de resíduos, fundamentada na 

educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde individual 

e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, redução, 

reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e 

coleta seletiva; 

- Implementar programas de reflorestamento da mata ciliar das bacias dos rios 

Batalha, Rio Bauru, Água Parada e Campo Novo com eficiente 

acompanhamento do crescimento das mudas nos primeiros 3 anos; 

- Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de 

campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor; 

- Ampliar a arborização das ruas na cidade, como por exemplo, no Centro e nos 

bairros mais antigos, tendo em vista a supressão que vem ocorrendo a mais de 

25 anos, bem como nos novos bairros que não tiveram o acompanhamento 

correto das árvores plantadas; 

- Estabelecer metas de redução de emissões por meio do estímulo ao uso de 

energias menos poluidoras, dando ampla divulgação das medições e 

indicadores; 
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- Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive 

por meio de campanhas educativas; 

- Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de medição e 

divulgação nos principais pontos urbanos de poluição atmosférica; 

- Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar 

desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais; 

- Fazer cumprir o Plano Municipal de Resíduos sólidos conforme legislação 

vigente;  

- Face à degradação das áreas ribeirinhas aos córregos, tanto no perímetro 

urbano quanto na área rural, torna-se importante a manutenção dos viveiros 

atuais, assim como a ampliação destes para atender as demandas adquiridas 

ao longo do tempo. A arborização urbana e recomposição da vegetação dos 

fundos de vale necessitarão desta infraestrutura. 

VALES, PARQUES E CICLOVIAS 

- Tornar realidade a implantação de Parques Urbanos Lineares localizados nos 

Fundos de Vale da cidade.  Os Parques Urbanos Lineares pretendem recuperar, 

do ponto de vista socioambiental, os 9 fundos de vale do município, com a 

implantação de um sistema integrado de equipamentos públicos 

interdisciplinares que reflitam positivamente na valorização dos espaços públicos 

e privados, na melhoria dos índices relacionados à saúde, na ampliação e 

democratização do acesso ao lazer, na diminuição dos efeitos naturais da 

urbanização excessiva, na interligação de bairros e transporte alternativos na 

garantia constitucional de melhoria de qualidade de vida da população. Além 

disso, aproveitar estes fundos de vale como bacias de retenção em períodos de 

chuva intensa; 

- Programa de Ciclovia – Estimular a cultura de ciclovias no município como 

instrumento alternativo e ecologicamente correto de mobilidade urbana e lazer, 

com a instalação de mais ciclovias que possam atender grande parte da 

população que utiliza este meio de transporte para trabalho e lazer. Desta forma, 

se institui na cidade uma política concreta de incorporação da bicicleta como 

veículo de locomoção. Aproveitar os trajetos da ferrovia criando trilhas e rotas 

turísticas e culturais;  

- Ampliar as áreas verdes da cidade com a construção de novas praças e 

bosques comunitários, reformas das que já existem e implantação de um plano 

agressivo de arborização urbana.  
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DIREITO DOS ANIMAIS  

- Fomentar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal; 

- Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais 

urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de 

castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos; 

- Ampliar ações educativas junto às escolas e à comunidade, de modo sistêmico 

e continuadas; 

- Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o 

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que 

atue de forma educativa, preventiva e punitiva; 

- Abandono zero. Punir o abandono e reduzir a população de rua dos animais 

em parcerias com as ongs. 

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

- Redistribuir as regionais de acordo com a Lei de abairramento; 

- Capacitar os regionais com equipamentos suficientes e adequados para as 

demandas de cada localidade; 

- Promover total integração das regionais entre as Secretarias de Educação, 

Bem Estar Social e Saúde; 

DISTRITO DE TIBIRIÇA: Os moradores do distrito elegerão seu administrador 

(subprefeito) a cada 2 anos através de consulta popular, a exemplo da eleição 

do conselho tutelar. 

 


