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APRESENTAÇÃO

As eleições de 2012 vão definir o dia a dia de cada um dos eleitores bauruenses pelos
próximos quatro anos. É neste processo eleitoral que as pessoas vão escolher os responsáveis
por uma Bauru mais justa, mais desenvolvida, preparada para um amanhã cada vez melhor.
Por isso, os partidos da Coligação BAURU MERECE MUITO MAIS trazem, nas páginas a seguir,
uma proposta de Programa de Governo para os próximos quatro anos, mas que marcarão as
futuras gerações.
Com o objetivo de devolver Bauru a seu lugar de merecimento – ao lado das cidades
desenvolvidas e de destaque em todo o Estado –, este documento reúne projetos
considerados essenciais para o município em diversas áreas. Resultado de muito diálogo e
estudo, cada proposta foi elaborada com consciência de que pode ser concretizada.
É imperativo destacar de que se trata de uma proposta aberta a discussões em todos os
setores da sociedade – sempre com o intuito de fazer de Bauru uma cidade que seja motivo de
orgulho para os bauruenses.
Assim, esperamos a sua colaboração e seu apoio. Afinal, construiremos a Bauru que tantos
desejamos dessa forma: juntos.
Boa leitura e contamos com você!

Bauru, julho de 2012
Coligação BAURU MERECE MUITO MAIS
DEM-PSDB
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1. SAÚDE

























Implantar a “Clínica de Saúde da Mulher”
Implantar o Programa de Saúde do Adolescente
Implantar o Programa de Saúde do Idoso
Assumir o Hospital de Base como o hospital do povo de Bauru
Implantar o Programa de Prevenção do Câncer na rede municipal
Efetivar parcerias para implantar o curso de Medicina em Universidade Pública
Contratar médicos e equipar a rede de atendimento básico da Saúde municipal
Implantar programas terapêuticos, de prevenção e de reabilitação para grupos
especiais (diabéticos, hipertensos, obesos, cardiopatas, entre outros) nas Unidades
Básicas
Ampliar o número de Unidades Básicas de Saúde
Melhorar a gestão do Programa de Saúde da Família (PSF)
Implantar a informatização da rede de saúde municipal
Possibilitar o agendamento de consultas e exames por telefone
Implantar a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos (Álcool e Drogas)
para mulheres, crianças e adolescentes, que permita a internação no próprio
município e ofereça atendimento 24 horas, além de ampliar a capacidade do
atendimento já existente
Adequar os serviços prestados pelo CAPS i e oferecer transporte porta-porta aos
seus pacientes
Ampliar o atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
Implantar o CAPS III
Implantar programas eficazes de controle de endemias, como a dengue e a
leishmaniose, entre outras
Elaborar o Plano Municipal de Saúde
Revisar o Código Sanitário do Município
Implantar o programa de castração gratuita de animais em parceria com as clínicas
veterinárias da cidade e Instituições de Ensino Superior, priorizando o
atendimento aos proprietários cadastrados no CAD Único
Discutir o modelo de gestão da saúde com a sociedade

2. SANEAMENTO BÁSICO


Resolver o problema da falta de água em Bauru através de:
1. Combate ao desperdício de água na rede de distribuição
2. Recuperação da rede de distribuição de água
3. Ampliação da capacidade de abastecimento com a perfuração de novos poços
4. Interligação do sistema de abastecimento
5. Combate ao sucateamento do DAE através da recuperação, manutenção e
aquisição de novos maquinários, valorização dos servidores e gestão
competente
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6. Renovar os sistemas de informações e bancos de dados do DAE
7. Agilizar o atendimento à população, com estabelecimento de prazos para a
realização do serviço
Tratar 100% do esgoto de Bauru
Implantação da ouvidoria do DAE
Criar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores do DAE
Instalar os hidrantes doados pelas empresas

3. MEIO AMBIENTE

















Sistematizar a limpeza de espaços públicos
Implantar a coleta seletiva em 100% da área urbana
Criar programa de arborização urbana
Criar parques lineares em fundos de vale
Implantar a usina de processamento de entulho em parceria público-privada
Elaborar estudos para a ampliação do Aterro Sanitário para 2014 (vencimento da
licença da CETESB) bem como as possibilidades de tratamento dos resíduos
domésticos junto ao aterro
Construir uma praça de alimentação do Zoológico
Ampliar o processo de urbanização das áreas verdes promovendo a implantação e
manutenção de equipamentos esportivos e de lazer
Elaborar o Plano Municipal do Meio Ambiente
Recuperar, proteger e manter as matas ciliares, garantindo a existência das Áreas
de Preservação Permanentes (APP) municipais e os corpos d’água que abastecem a
lagoa de captação responsável por 30% do abastecimento de água de Bauru
Implantar o Programa de Educação Ambiental integrando visitação e atividades
práticas no Zoológico e Jardim Botânico
Explorar o Zoológico e Jardim Botânico como circuito turístico municipal,
integrando-o a uma proposta de roteiro turístico regional
Implantar sistema de segurança no Zoológico e Jardim Botânico
Buscar parceria com o governo estadual para preservar as áreas de cerrado

4. DESENVOLVIMENTO







Ampliar e potencializar as ações da Sala do Empreendedor para orientar e
desburocratizar o cotidiano das empresas que pretendem investir no município
Estimular e apoiar a criação de micro e pequenas empresas
Capacitar, em parcerias, as empresas locais para oferecer serviços e produtos ao
poder público pela participação em licitações/pregões eletrônicos
Agilizar os processos de liberação de alvarás, licenças e aprovação de projetos
Estabelecer e tornar público critérios para diretrizes de novos empreendimentos
Criar programa de marketing para atração de grandes investidores

5

PLANO DE GOVERNO
COLIGAÇÃO BAURU MERECE MUITO MAIS



Melhorar a infraestrutura dos distritos industriais existentes e investir em novos
distritos
Incentivar e apoiar o turismo de eventos

5. INFRAESTRUTURA


















Cumprir o Plano Diretor e iniciar sua atualização
Contemplar no Plano Plurianual 2013-2016 o asfaltamento de 100% das ruas de
terra
Priorizar a engenharia de trânsito no município
Implantar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana
Elaborar e implantar o Plano de Drenagem
Elaborar e implantar o Plano de Recuperação de Vias Públicas
Realizar interligação bairro a bairro
Implantar as avenidas Águas do Sobrado, Água Comprida e a conclusão da
duplicação da avenida Nuno de Assis, sentido Mary Dota
Melhorar e ampliar o número de pontos de ônibus cobertos
Fiscalizar o cumprimento da lei das calçadas
Adaptar os espaços e prédios públicos aos portadores de deficiências
Desenvolver e executar projeto de Revitalização do Centro da cidade
Elaborar projetos e busca de recursos em outras esferas de governo (federal e
estadual) para melhoria do sistema viário e infraestrutura
Modernizar e ampliar a Usina de Asfalto
Implantar a internet inclusiva gratuita
Equipar as secretarias de Obras e Administrações Regionais para realizar com
eficiência reparos em vias públicas nas áreas urbana e rural
Investir na Defesa Civil

6. EDUCAÇÃO











Executar o Plano Municipal de Educação
Ampliar o atendimento em período integral nas escolas municipais
Melhorar a qualidade do material escolar oferecidos aos alunos da rede municipal
Estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior para Educação Física e
inserção do esporte nas modalidades de base
Revisar e atualizar os Projetos Pedagógicos das escolas com base nas diretrizes
nacionais
Oferecer uniformes completos aos alunos matriculados na rede municipal
Melhorar o programa de informática nas escolas municipais
Melhorar os serviços de transporte de alunos
Ampliar e construir novas escolas visando atender a demanda por vagas em cada
região
Construir novas creches
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Implantar o programa Escola de Pais
Implantar a informatização da rede e preparar sua integração às Secretarias de
Saúde e do Bem Estar Social, e ainda ao Conselho Tutelar
Oferecer nas escolas suporte fonoaudiológico, psicológico e de serviço social
Assegurar a inclusão do aluno com deficiência no ensino regular
Efetivar parcerias para atividades práticas de educação ambiental
Efetivar parceria com o governo do Estado para a implantação do Parque
Tecnológico

7. CULTURA














Descentralizar os programas culturais (dança, música, teatro, cinema, artes
plásticas e oficinas de diferentes modalidades) em espaços públicos adequados e
em parceria com instituições privadas
Implantar o projeto “Leitura na Praça”, com Biblioteca Itinerante e equipe para o
desenvolvimento de oficinas de leitura, pintura, narração e teatralização de
histórias
Criar a Feira do Livro de Bauru em parceria com o governo do Estado
Discutir novo modelo de biblioteca
Criar o calendário oficial de eventos culturais do município
Ampliar e apoiar as atividades da Orquestra, Banda e Escola de Dança do município
Desenvolver programa de incentivo à realização de festivais, feiras, festas,
mostras, semanas, encontros e apresentações
Criar o Festival de Dança de Bauru
Apoiar e estimular o Carnaval de Rua e outras festas populares
Criar o Coral Municipal
Implantar programas específicos para crianças e adolescentes em período de férias
escolares em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer

8. ESPORTE E LAZER









Implantar programas de esportes específicos para o paradesporto, adolescentes,
mulheres e terceira idade nos espaços públicos adequados à prática
Apoiar as ligas amadoras de futebol da cidade
Assumir as taxas de inscrição, alimentação e transporte das equipes que
competem pelo município
Construir pistas de skate
Implantar programas específicos para crianças e adolescentes em período de férias
escolares em parceria com a secretaria de Cultura
Elaborar o Plano Municipal de Esporte
Criar o calendário oficial de eventos esportivos do município
Ampliar o orçamento da SEMEL
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9. HABITAÇÃO







Solicitar a revisão judicial das dívidas e extinguir a Cohab
Criar a coordenadoria da habitação, responsável pelo desenvolvimento de projetos
habitacionais
Elaborar o Plano Municipal de Habitação
Elaboração de projetos que viabilizem a construção de moradias populares,
priorizando famílias que vivem em áreas de risco e áreas irregulares
Promover a regularização fundiária
Efetivar convênio com governo do Estado para a construção do “Conjunto
Habitacional Vila dos Idosos”

10. SEGURANÇA








Expandir a rede de iluminação pública e substituir gradativamente as lâmpadas de
mercúrio
Implantar o vídeo monitoramento estabelecendo critérios e cronograma
discutidos com o Conselho Municipal de Segurança e CONSEGs
Criar um programa de gestão integrada com as polícias Militar, Civil e os CONSEGs
Estabelecer convênios com o Ministério da Justiça, por meio do Programa Nacional
de Segurança Pública (PRONASCI)
Apoiar iniciativas de combate à violência infantil e contra a mulher
Agilizar a instalação de hidrantes para suporte ao Corpo de Bombeiros
Limpar e manter limpos os espaços/terrenos públicos conhecidamente utilizados
para o tráfico de drogas

11. ASSISTÊNCIA SOCIAL






Atualizar o Plano Municipal da Assistência Social
Tornar mais eficiente o Plano de Enfrentamento ao Crack
Implantar centros de referência de assistência social nas regiões de maior
vulnerabilidade social
Implantar e ampliar a rede de serviços sócio-assistenciais nas regiões de maior
vulnerabilidade social
Estimular grupos da sociedade civil na organização de novas associações e
organização de assistência social

12. AGRICULTURA



Criar o Plano Municipal do Agronegócio
Estimular e fomentar a agricultura familiar no município
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Efetivar parceria com o governo federal, por meio do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
Fomentar o Associativismo e o Cooperativismo, a fim de fortalecer o setor de
produção de alimentos, trazendo mais qualidade e competitividade
Fortalecer o programa “Melhor Caminho”, em parceria com o governo estadual,
para recuperação e conservação de estradas rurais
Ampliar e melhorar as feiras livres

13. EMDURB







Discutir o modelo e a eficiência do transporte público
Reestruturar a Emdurb
Valorizar os profissionais de carreira
Reduzir os cargos de confiança
Melhorar as condições de trabalho
Discutir a criação de um terminal de cargas para Bauru

14. GESTÃO PÚBLICA











Elaborar planejamento de maneira integrada entre as secretarias municipais
com foco em metas e resultados unificados e isolados, considerando também
os impactos ambientais
Combater o desperdício:
1. Redução do número de cargos de confiança
2. Implantação da gestão de custos para identificar custo real
3. Criação de auditorias para controle de gastos e possibilitar a transparência
na administração municipal
4. Priorização das compras por pregão eletrônico para estimular a
concorrência e baixar os custos
Melhorar a eficiência na fiscalização e arrecadação, sem aumento de impostos
Manter atualizado o Portal da Transparência, disponibilizando dados de
interesse público, respeitando a legislação
Informatizar a administração pública:
1. Integração das secretarias por meio de sistemas informatizados
2. Priorizar a implantação de softwares livres
3. Adequar os serviços de governo eletrônico, oferecendo serviços e
comodidade ao cidadão
4. Atualização e ampliação do parque tecnológico
5. Modernização e ampliação dos sistemas de comunicação (telefonia e
internet)
Implantar a “Prefeitura itinerante”
Valorizar o servidor:
1. Revisão dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para ajustes
dentro das possibilidades, integrando sistema de avaliação e metas
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2. Fortalecer a Escola de Governo
Criar a Ouvidoria da Prefeitura
Implantar a avaliação dos serviços públicos municipais ao término da sua
utilização pelo usuário
Oferecer suporte físico, tecnológico e de assessoramento aos conselhos
municipais
Efetivar parcerias com o Sistema S visando a ampliação dos serviços a custos
reduzidos no município
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