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   Bauru vem se desenvolvendo a cada dia durante os últimos 

anos. Mesmo assim, ainda existem muitas conquistas a serem alcançadas, e  

todas com enormes desafios. 

 

   A maior neste momento é a retomada do crescimento 

econômico do município, diante da crise econômica que assola não somente 

Bauru como todo o país, principalmente em de ocorrência da pandemia de 

COViD-19, que acometeu o mundo de uma forma inesperada, causando vários 

problemas, tanto de saúde como financeiros para toda população. 

 

   A retomada do crescimento não será fácil, e ainda ocorre de 

forma tímida. Porém, com comprometimento e trabalho sério temos a esperança 

de um futuro melhor. 

 

   Para superar estes desafios, vamos propor através deste 

documento estratégias de crescimento e desenvolvimento, não só, por exigência 

legal, mas principalmente em cumprimento ao preceito da transparência na 

Administração Pública. 

 

   Aqui, vamos detalhar o plano de governo do partido 

Republicanos, com as idéias e as metas escolhidas junto à sociedade e aos 

apoiadores, a quem fazemos questão de agradecer. 

 

   O lema de atuação da Prefeitura nos próximos 4 anos será 

de diminuição da máquina pública, desenvolvimento, tanto no aspecto 

econômico como social. 

 

   É preciso encarar este desenvolvimento como agente 

transformador na vida dos cidadãos bauruenses, dando prioridade a geração 

de emprego. Entendemos que para isso, o poder público tem o papel essencial 

como promotor do desenvolvimento, através de obras que beneficiem 

diretamente a população, gerando postos de trabalho e receitas para a 

Prefeitura, além de oferecer condições que fortaleçam e que  atraiam empresas, 

nas áreas de inclusão social e qualificação de mão de obra, que poderão atuar 

tanto no aprimoramento da infraestrutura e da gestão. 

 

 



3 
 

 PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

   Não há desenvolvimento e justiça social sem geração de 

empregos. 

 

   Bauru é uma cidade do interior paulista estrategicamente 

bem posicionada, contando com uma infraestrutura e logística de qualidade, o 

que contribui favoravelmente ao seu crescimento e desenvolvimento. 

 

   Segundo o último censo, Bauru conta com 

aproximadamente 400.000 (quatrocentos mil) habitantes, e com um índice de 

desenvolvimento humano elevado, acima do padrão de muitas cidades de seu 

porte. Bauru movimenta negócios nos mais diversificados setores econômicos, 

o que possibilita um crescimento contínuo. 

 

   O plano de governo desenvolvido pelo candidato a Prefeito 

Edu Avallone e seu vice Moisés Rossi, se destaca por gerar desenvolvimento 

para os setores produtivos, incluindo todas as categorias de empreendedores, 

inclusive os criadores de inovação tecnológica e pesquisa. 

 

   Criação do novo Distrito Industrial, priorizando tecnologias 

sustentáveis, atraindo industrias de energia limpa, reciclagem de resíduos 

sólidos e sustentáveis, ampliando novas vagas de empregos. 

 

   Implementação de novas tecnologias, fomentando a 

participação do jovem nestes setores, principalmente em startaps. 

 

   Ampliação do debate com setores produtivos da cidade, 

sobre oportunidades de crescimento econômico. 

 

   Criação de um conselho de desenvolvimento com diversos 

setores ligados ao gabinete do Prefeito, com reuniões periódicas. 

 

   Incrementação nas infraestruturas dos Distritos 

Industriais já existentes, causando o fortalecimento e aumentando a 

possibilidade da ampliação das associações dos distritos industriais de forma 

integrada. 
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   Fortalecer e ampliar cronograma de formalização dos MEIs. 

 

   Aumentar a oferta de cursos de qualificação profissional e 

formação para microeemprendedores. 

 

   Através de atendimento por Unidade Móvel, promover a 

formalização de pequenos negócios nos bairros, potencializando o comércio 

local, porém com orientação de consultores epecializados. 

 

   Incentivar as empresas locais a investir e fomentar negócios 

no comércio exterior.  

 

   Lutar para incluir o aeroporto Moussa Tobias no plano de 

concessões de transporte de cargas, via aporte do Governo Estadual e Federal. 

 

 

 EDUCAÇÃO 

 

   Educação, o maior bem e legado que um pai pode deixar 

para seu filho. Educação é a porta de entrada para uma vida melhor e será 

tratada como tem que ser tratada. 

 

 

   Possibilitar a matrícula de todas as crianças que 

necessitem de vagas no ensino infantil. 

 

   Ampliar as EMEIIs (Escola Municipal de Ensino Infantil 

Integral) atendendo de forma integral as necessidades das mães e dos alunos. 

 

   Fomentar atividades culturais e esportivas na escolas.  

 

   Fortalecer os laços e o diálogo com o terceiro setor. 

 

   Garantir as crianças ensino de qualidade e aprimoramento 

permanente no processo ensino aprendizagem. 
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   Atenção ao professor, possibilitando acesso a cursos de 

qualificação, através de convênios com as universidades para cursos de 

graduação e pós-graduação. 

 

   Assegurar o abastecimento de alimentos e a qualidade da 

merenda escolar. 

 

   Aumentar a atividade em ambiente escolar em tempo 

integral. 

 

   Implementar cursos de férias. 

 

   Preparar as escolas, com a informatização adequada, para 

os novos tempos do ensino à distância. 

 

   Aprimorar e manter toda a segurança no que tange à 

questão sanitária durante e pós pandemia. 

 

   Aumentar o atendimento na modalidade de educação 

especial no ensino regular. 

 

 

 CULTURA: 

 

   A democratização do acesso às artes e às expressões 

culturais das mais diversas áreas serão incentivadas em relação a produção 

local e aos investimentos de manutenção dos espaços culturais, equipamentos 

e difusão da cultura e preservação, através de ações com apoio da Divisão de 

Ensino as artes, escolas, universidades e centros culturais. 

 

   Ampliar o programa Caminhão Palco, levando aos bairros 

ações que, além de estimular a integração da população, promovam a 

democratização das manifestações culturais de profissionais locais, 

principalmente contemplando projetos que priorizem a preservação da cultura 

local e regional, estimulando assim o Programa Municipal de Estímulo à Cultura 

de Bauru. 
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   Apoiar Centros Comunitários dos bairros, nas praças e em 

outros locais públicos, democratizando o acesso as produções culturais em 

todas as áreas (dança, música, circo e artes). 

 

   Ampliar o diálogo com os movimentos e agentes culturais 

da cidade, artesãos e produtores, possibilitando novas feiras e eventos culturais 

de fácil acessibilidade da população. 

 

 

 ESPORTES: 

 

   O incentivo ao esporte tem um papel importante na 

inclusão social e na qualidade de vida das pessoas. Os investimentos da 

Prefeitura em parceria com a sociedade, instituições e empresas comprometidas 

com a responsabilidade social serão ampliados na consecução de resultados 

vitoriosos somados ao bem estar da população. 

 

   Programa de integração com as universidades, levando a 

prática esportiva orientada à população em espaços e equipamentos públicos 

para crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

 

 

   Criar o programa dente de leite incentivando a descoberta 

de novos talentos de base. 

 

   Utilizar escolas como Centros de Convivência para 

realização de atividades de esporte e lazer, entre alunos e família, 

proporcionando maior integração social entre a comunidade local e a escola. 

 

   Ampliar Programa de Férias da Semel, levando a recreação 

e o lazer aos bairros durante o período de férias escolares. 

 

   Organizar e promover Olimpíadas Escolares, estimulando a 

formação de descoberta de novos atletas que possam representar a cidade em 

torneios regionais, estaduais e nacionais, com incentivo de verba do Fundo 

Municipal do Esporte. 
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   Promover a revitalização de praças com a implantação de 

equipamentos públicos para a prática de esporte, cultura e lazer. 

 

 

 OBRAS 

 

   Para que haja o crescimento da cidade é necessário o 

investimentos e obras de infraestrutura que é a principal demanda da 

população. Além de melhorar a qualidade de vida abre novos postos de trabalho. 

Para o bom desempenho e atendimento das necessidades de cada bairro 

desejamos: 

 

   Criar uma zeladoria do município, que possa fiscalizar e 

prevenir danos ao estado e a conservação dos prédios públicos. 

 

   Fomentar ações que tracem diretrizes para todas as 

secretarias, com objetivo de agilizar a aprovação de obras comerciais e 

industriais, integrando e melhorando a gestão e fiscalização de contratos. 

 

 

   Implantação de válvulas de pressão na rede de água, 

priorizando os pontos críticos, para evitar vazamentos que causam desperdício 

de água e desgaste da estrutura de pavimentação ocasionando mais custos com 

recapeamento  das vias urbanas. 

 

   Aumentar as PPP’s (Parcerias Público Privadas) tornando 

viáveis as obras necessárias para o desenvolvimento de Bauru. 

 

   Intensificar o Plano de Pavimentação e obras viárias.  

 

   Reformar e modernizar as principais avenidas da cidade. 

 

   Priorizar as ações de conter as enchentes e inundações 

recorrentes em pontos estratégicos de Bauru. 
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 MOBILIDADE URBANA 

 

   Priorizar a mobilidade urbana com ênfase no transporte 

multimodal, coletivo e sustentável, diminuindo  os efeitos causados pelo 

crescimento urbano. 

 

   Implementar melhorias no setor de engenharia de trânsito. 

 

   Ampliar projetos de interligações de bairros, desafogando  o 

trânsito nas principais vias da cidade e trazendo maior mobilidade ao 

condutores de veículos particulares e públicos. 

 

   Aumentar o acesso as ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. 

 

   Revisão periódica do plano de mobilidade urbana. 

 

   Garantir a mobilidade das pessoas com deficiência e 

restrições de mobilidade, proporcionando fácil acesso aos serviços urbanos e a 

cidade, facilitando seu deslocamento diário em todos os locais públicos e 

privados. 

 

   Agilizar e integrar o transporte coletivo na cidade. 

 

   trabalhar a educação sobre trânsito e mobilidade em todos 

os segmentos da sociedade, em parcerias com as escolas, universidades e 

polícia, desenvolvendo atividades educativas em espaços públicos da cidade. 

 

 

 SAÚDE 

 

   A ampliação de exames e consultas médicas, 

informatizando o sistema público de saúde. 

 

   Criar o cartão saúde Bauru. 

 

   Aprimorar o programa médico da família.  
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   Reforma e manutenção periódica do PSM adulto e infantil. 

 

   Lutar para o aumento de leitos hospitalares junto ao 

Governo do Estado. 

 

   Melhorar o Programa de Saúde Preventiva, de 

gerenciamento das doenças crônicas. 

 

   Reformar e modernizar as unidades básicas de saude. 

 

   Criar uma diretoria especializada no combate as endemias. 

 

 

 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

 

   Informatizar todas as secretarias municipais. 

 

   Melhorar a infraestrutura dos prédios públicos para tornar 

o atendimento ao público mais eficiente. 

 

   Manter e ampliar a escola de governo. 

 

   Investir em treinamento e qualificação dos servidores. 

 

   Ampliar o diálogo com o servidor público. 

 

   Criar um programa de transparência total da 

Administração Pública. 

 

 

 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

   Incentivar e apoiar a produção agrícola e sua distribuição. 

 

   Aumentar parcerias entre proprietários rurais e prefeitura 

para fazer a manutenção de estradas rurais, facilitando o escoamento da 

produção. 
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   Apoiar projetos de empreendedorismo de famílias da 

agricultura familiar. 

 

   Investir na capacitação técnica para melhorar as demandas 

dos produtores rurais junto a Sagra. 

 

   Ampliar programas de treinamentos e cursos para 

trabalhadores rurais nas diversas áreas de agronegócio, incluindo 

sustentabilidade. 

 

   Melhorar as condições de realização das feiras-livres, 

garantindo maior desenvolvimento econômico e mais qualidade de vida para os 

produtores rurais e os consumidores finais. 

 

   Incentivar projetos nas atividades agrícolas, que gerem 

parcerias e convênios com órgãos PÚBLICOS, instituições de ensino e pesquisa. 

 

   Estimular plantio de novas culturas, ampliando a 

diversificação de produtos no mercado local, gerando aumento de renda do 

pequeno produtor rural. 

 

   Dar suporte ao produtor rural através da divulgação de 

mapa e eventos e feiras. 

 

   Incentivar a produção de orgânicos  oferecendo certificação 

e selo, agregando valor ao produto ofertado. 

 

 

 MEIO AMBIENTE 

 

   Gestão e preservação ambiental serão prioridades em nosso 

governo, a conservação do meio ambiente requer ações que atendam todos os 

setores do município e sociedade garantindo sustentabilidade e qualidade de 

vida aos munícipes. 
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   Criação do programa de proteção e conservação das 

nascentes e monitoramento dos rios do município. 

 

   Incentivar e promover programas sobre a preservação e 

conservação dos recursos naturais. 

 

   Promover a participação efetiva da coleta de seletiva, 

ampliando a participação efetiva de cooperativas de reciclagem de forma 

eficiente e que aumente a geração de renda. 

 

   Ampliar a educação ambiental através de projetos ligados a 

Secretaria de Cultura, Educação e Meio Ambiente. 

 

   Melhora as diretrizes de projeto urbanístico de paisagismo, 

nas praças e espaços públicos de Bauru. 

 

   Priorizar o uso de novas tecnologias para a destinação, 

manejo e aproveitamento de resíduos sólidos de forma sustentável e geração de 

novas frentes de trabalho. 

 

   Estudar a viabilidade para a implantação de tecnologia e 

equipamentos que gerem o aproveitamento das energias renováveis. 

 

   Fortalecer e ampliar projeto de recuperação das Áreas de 

Preservação permanente através do plantio de mudas e da educação ambiental 

da população priorizando a preservação destas áreas. 

 

   Ampliar os ecopontos e divulgar junto aos munícipes as 

suas localidades, de modo que entendam a importância da destinação dos 

materiais nesses locais para reciclagem e preservação ambiental. 

 

   Criar o programa de utilização de recursos hídricos. 

 

   Criação do pronto-socorro municipal animal. 

 

   Ampliação do programa de castração. 
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

   Os Direitos Humano devem sempre ser preservado em um 

a comunidade justa e igualitária, incrementar ações de assistência social aos 

menos favorecidos deve sempre ser uma ação de valorização o ser humano no 

aspecto mais íntegro durante a nossa gestão pública e para tanto propomos as 

seguintes estratégias: 

 

   Criar a casa do acolhimento da mulher vítima de violência 

doméstica através de parceria com terceiro setor. 

 

   Criação de programas voltados a população em situação de 

rua. 

 

   Implantar o censo e cadastramento de pessoas em 

vulnerabilidade. 

 

 

   Criação do selo empresa cidadã. 

 

   Garantia de renda para o enfrentamento da pobreza e 

satisfação das necessidades básicas através da geração de empregos e inclusão 

produtiva. 

 

   Incluir os beneficiários do BPC no Cadastro Único, de modo 

a potencializar a integração entre acesso a renda, serviços e direitos. 

 

   Tornar efetivo os benéficos eventuais garantindo o direito e 

a ampliação da segurança alimentar. 

 

   Desenvolver e viabilizar o Centro Integrado da Mulher 

Empreendedora, capacitando as mulheres carentes com cursos e oficinas 

profissionalizantes. 

 

   Ampliar as unidades sócios assistências de referência, 

trazendo a cada vez mais qualificação para estas unidades. 
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   Implantar centros de Assistência Social, priorizando as 

regiões de maior vulnerabilidade social, através de políticas públicas de saúde, 

educação, cultura, lazer e esporte. 

 

   Implementação do NA–NÚCLEO de Atendimento Integral de 

atendimento a adolescente em cumprimento de medida sócio educativa 

conforme o SINASE–Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo. 

 

   Fortalecer o  combate às drogas, em especial o crack, 

através do Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa de 

Passagem. 

 

   Ampliar e solidificar a atuação  do Conselho Tutelar, 

ampliar suas estruturas e capacidade de atendimento. 

 

 

 SEGURANÇA 

 

   Viabilizar a implantação do serviço de vigilância por vídeo 

monitoramento (câmeras), inicialmente nas áreas maior necessidade como 

centro da cidade e locais com maior índice de criminalidade. 

 

   Ampliar o convênio com a polícia militar da atividade 

delegada. 

 

   Motivar  a criação  de conselhos comunitários de 

seguranças nos bairros, estabelecendo um diálogo com os moradores onde se 

possa desenvolver uma plano de segurança específico pra as diferentes regiões. 

 

   Promover a troca de todos os pontos de luzes de iluminação 

pública, através de leis das PPPs (Parcerias Público Privadas). 

 

   Pleitear junto ao Governo do estado o aumento de bases 

comunitárias de policiamento para os bairros. 
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   Realizar operações de apoio e parcerias junto as polícias do 

estado e federal. 

 

   Elaborar junto com as secretarias e comunidades locais 

planos para a redução e controle das causas de violência. 

 

   Promover programas para a redução e prevenção sobre o 

uso  de bebidas alcoólicas e outras drogas. 


