
1 
 

 

PROGRAMA DE GOVERNO 

 Prefeitura de Bauru 2021-2024 

 

 

 

 

Coligação Bauru do Povo 

PT e REDE Sustentabilidade 

2020 

 

 

 

 

Prefeito Jorge Moura 

Vice Maria Flor Di Piero 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos para todas as pessoas de Bauru o Programa de Governo da 

Coligação Partido dos Trabalhadores (PT) e Rede Sustentabilidade (REDE) a partir 

da candidatura de Jorge Moura para prefeito e Maria Flor Di Piero para vice-prefeita 

do município de Bauru.  

Este programa foi construído a partir de intensos debates com as cidadãs e 

cidadãos da cidade, por meio de reuniões temáticas, realizadas de forma virtual, que 

contaram com representantes de diversos setores e de diferentes bairros. 

Aproveitamos para agradecer todo o empenho das pessoas que participaram na 

construção dessas propostas e estender o convite para continuarmos o diálogo 

proveitoso que estabelecemos, bem como convidar toda a população para se juntar 

a nós neste debate e construir o futuro de Bauru. 

Todas as nossas propostas surgem de anseios por uma cidade melhor, uma 

cidade que sonhamos em conjunto. A maior conquista desse programa está na 

intensa participação de todas e todos na construção democrática dessas propostas. 

É somente a partir da construção coletiva e popular que teremos a Bauru que 

merecemos, uma Bauru feliz e melhor para todas e todos vivermos. 

A propostas apresentadas neste Programa de Governo guiarão nossa 

administração e decisões importantes a serem tomadas. Uma demanda imediata de 

Bauru é a geração de emprego e renda. Somos muito sensíveis a essa questão, por 

isso nosso Programa de Governo propõe medidas efetivas a partir de uma noção de 

desenvolvimento que seja sustentável e inclusivo, em que as pessoas das periferias 

tenham acesso a todos os espaços da cidade.   

É com muita satisfação, honra e alegria que nos colocamos à disposição para 

representar este Programa de Governo inovador, ousado e criativo e que visa colocar 

Bauru no roteiro das cidades inteligentes, valorizando a ética do cuidado com as 

pessoas e meio ambiente e com respeito aos direitos humanos, das mulheres, dos 

LGBTQIA+, das negras e negros, das pessoas com deficiência, das trabalhadoras e 

trabalhadores, da juventude, das idosas e idosos. Uma outra Bauru é possível! 
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INTRODUÇÃO 

 

Bauru é uma das maiores cidades do Brasil e uma das principais cidades do 

Estado de São Paulo. Com foco muito forte no setor de comércio e serviços, a cidade 

é bem servida no campo acadêmico, com universidades públicas e particulares, ins-

tituições de ensino técnico e profissionalizante, de todas as áreas do conhecimento, 

sendo também, portanto, um eixo tecnológico. Porém, há muito tempo, Bauru parece 

andar de lado ou, até, para trás, e isso não é mais possível. Cidades do mesmo porte 

e até menores crescem mais do que nós. Faltam investimentos públicos efetivos e 

qualitativos e, principalmente, uma visão a longo prazo. 

O que mais se fala é que falta dinheiro em caixa, que estamos sempre no limite 

do caixa etc. Isso é verdade, contudo, nada se faz para mudar este estigma e tirar a 

cidade deste patamar. São sempre as mesmas soluções, a mesma forma de pensar 

as coisas, as mesmas amarrações, os mesmos entraves. Ou seja, não crescemos 

como poderíamos, não progredimos como deveríamos e não nos tornamos menos 

desiguais. 

Portanto, Bauru precisa de um choque político, alguém que mude as priorida-

des e que pense em uma cidade que se torne referência para as outras, que seja uma 

cidade do futuro. Para que isso realmente se torne realidade, são necessários: 

vontade e prioridade política. 

E é justamente imbuído deste espírito que este Programa de Governo pensou 

em todas as áreas de forma intersetorial e transversal, para potencializar e tornar 

mais eficientes e efetivas as políticas públicas. Além disso, queremos que Bauru não 

tenha mais pessoas em situação de fome e pobreza, e sim tenha pessoas com suas 

cidadanias resgatadas e suas individualidades respeitadas. Também buscamos uma 

cidade moderna, inteligente, utilizando de todo seu potencial tecnológico e científico 

aliado aos pilares do desenvolvimento sustentável para pensar e implementar ações 

voltadas para resolver nossos problemas de lixo, trânsito, enchentes, falta de água, 

entre outros tantos.  

Por tudo isso, consideramos fundamental apresentar um programa inovador, 

diferente de tudo que está aí e voltado para a inclusão e o desenvolvimento social, 

com foco em todas as pessoas e nos seus reais problemas, para que possamos levar 

Bauru ao lugar que ela merece estar.  
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Eixo: TECNOLOGIA, GERAÇÃO DE RENDA E GESTÃO 

EFICAZ DEMOCRÁTICA 

BAURU NA ROTA DAS CIDADES INTELIGENTES 

 

• Programa Municipal de economia solidária, combate à pobreza e 

desenvolvimento econômico e social de Bauru 

 

Princípios 

 

Programa que será instituído no município de Bauru com o objetivo de combater as 

desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades e estabelecer meios de atingimento à erradicação da pobreza e à ge-

ração de emprego e renda para as camadas em situação de vulnerabilidade social e 

econômica no município. De forma pioneira, Bauru pode ser tornar uma das cidades 

a implantar um sistema de renda básica de cidadania por meio da implantação de um 

banco comunitário municipal. 

 

Ações 

 

➢ Criação do Banco Comunitário Popular de Bauru, com sua efetivação e ope-

racionalização por meio de convênios com organizações da sociedade civil e 

parcerias com universidades;  

➢ Criação de uma Moeda Social, a ser operacionalizada pelo Banco Comunitário 

Popular de Bauru, como instrumento de efetivação das políticas públicas deste 

programa; 
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➢ Criar centros de Economia Solidária, incubadoras públicas de empreendi-

mentos solidários, centros de comercialização justa e solidária e mercados 

públicos de empreendimentos econômicos solidários, feiras, festivais, lojas 

solidárias e outros instrumentos de comércio justo. 

➢ A política municipal de combate à pobreza tem como objetivo a redução dos 

índices de pobreza da população rural e urbana do município de Bauru, por 

meio da efetivação das garantias constitucionais ao direito humano à 

alimentação, ao acesso à educação, ao lazer, à saúde e às iniciativas de 

geração de trabalho e renda. 

➢ Para o cumprimento deste objetivo, serão implementadas as seguintes políti-

cas: Programa de Renda Mínima Municipal, paga pelo Banco Comunitário 

Popular de Bauru, por meio da Moeda Social, com base em dados oficiais 

sobre situação de populações em estado de vulnerabilidade social e 

econômica; articulação de ações e políticas municipais de forma a se tornarem 

mais efetivas e qualitativas; fomentar iniciativas de economia popular solidária, 

de geração de trabalho e renda, de empreendedorismo, de complementação 

da renda familiar e de alternativas para ampliação da produtividade na 

produção de alimentos e na obtenção de residências; organizar e ampliar a 

captação de recursos da União e do Estado, da iniciativa privada e de 

organizações multilaterais nacionais e internacionais, para financiar ações 

estruturais de combate à pobreza; fazer parcerias com as universidades para 

sistematizar as informações acerca da pobreza no município de Bauru, suas 

causas e efeitos, para qualificar e potencializar ações voltadas para este fim.  

➢ Toda a governança da moeda social será por meio de cartão de débito/crédito 

e seu lastro virá de um sistema integrado de serviços prestados ao cidadão, 

principalmente por meio efetivação do programa de Renda Mínima Municipal, 

paga com esta moeda. Como a moeda é de circulação local, obrigatoriamente 

seus beneficiários terão que consumir em empreendimentos municipais de 

comércio e serviços, gerando mais renda e empregos em Bauru. O próprio 

Banco Comunitário Popular de Bauru será o encarregado de credenciar estes 

empreendimentos, que se tornarão aptos a pagar e receber na Moeda Social. 

Qualquer cidadão poderá obter o seu próprio cartão do Banco. 

➢ Para fomentar o desenvolvimento econômico e social do município de Bauru, 

entre outras ações, será criada uma política específica municipal de 
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microcrédito, com a finalidade de financiar e investir em 

microempreendimentos urbanos e rurais formais ou informais, cooperativas ou 

formas associativas de produção ou de trabalho, em micro e pequenas 

empresas, como alternativa de crédito popular para geração de emprego e 

renda, buscando elevar a produtividade dos empreendimentos apoiados.  

➢ A vertente da Economia Solidária será operacionalizada tanto por meio de 

ações visando assessoria e capacitação dos empreendimentos econômicos 

solidários quanto pela perspectiva do investimento solidário que visa o acesso 

a materiais de consumo para o processo de produção das iniciativas coletivas 

ou individuais de geração de trabalho e renda, que estejam articuladas a rede 

local de economia solidária, por meio do Banco Comunitário Popular de Bauru.  

➢ E de onde virão estes recursos? Da criação do Fundo Municipal de Economia 

Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social ou 

Fundo Banco Comunitário Popular de Bauru e de outras dotações orça-

mentárias estabelecidas. 

➢ Este fundo terá a finalidade de captar recursos públicos ou privados, mediante 

convênios, parcerias, dotações orçamentárias, transferências, bem como 

repassá-los para o custeio, manutenção, equipamentos, fortalecimento 

institucional, comunicação, fomento e a execução das diversas atividades do 

Banco Comunitário Popular de Bauru, incluindo nelas o fundo de crédito, lastro 

das moedas sociais e outras ações necessárias. 

➢ O repasse de recursos ao Banco Comunitário Popular de Bauru se dará por 

convênios realizados entre o Fun Banco Comunitário Popular de Bauru e a 

entidade gestora do Banco Comunitário Popular de Bauru, preferencialmente 

uma OSCIP com sede no município de Bauru.  

 

• Desenvolvimento e geração de emprego 

 

Princípios 

Aproveitando a tradição da cidade como líder regional no fomento de projetos 

e instituições ligados à ciência e tecnologia, algumas ações serão tomadas para 

consolidar e expandir esse papel. 
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Ações 

➢ Implantação efetiva do parque tecnológico como parte do ecossistema 

de inovação.  

➢ Fomentar a criação de uma incubadora de empresa de base 

tecnológica. Esta incubadora funcionará em prédios e espaço públicos 

sem utilização ou subutilizados. 

 

• Implantação do modelo de cidade inteligente 

 

 

Princípios  

Ações voltadas para a integração e gestão dos dados de diferentes áreas da 

prefeitura, integrando-os de forma organizada. Colocando em prática estas duas 

ações (ERP + BIG DATA), Bauru irá figurar no rol das cidades mais bem 

administradas e inteligentes do mundo. 

Desenvolveremos ações voltadas à integração e gestão de informações 

(dados) de diferentes áreas da prefeitura, de forma organizada e estruturada, tendo 

como elementos principais: 

 

 

Ações  

 

➢ Implantação de Sistema de Gestão de Informações Integrado (ERP) 

com o objetivo de controlar, sistematizar e consolidar as informações 

disponíveis em todas as secretarias, dentro de um modelo de 

governança pública que favoreça a condução de ações estratégicas, a 

prestação de serviços de interesse da sociedade bauruense, bem como 

a elaboração e aplicação de políticas públicas, estabelecendo, assim, 

um processo de desburocratização e melhoria na gestão fiscal. 

➢ Implantar sistema de infraestrutura de gestão de grandes volumes de 

informação (BIG DATA), que utiliza conceitos de armazenamento e 



9 
 

análises de dados, para, através destes, adotar melhorias na gestão das 

demandas sociais da cidade. Um modelo de análise de dados, 

integrando informações de todas as secretarias e que será utilizado para 

definir prioridades e orçamentos, em ações pontuais: 

- Prevenção de eventos indesejados, como surto de doenças, por 

exemplo; 

- Análise e entendimento de fluxo de trânsito viário e problemas de 

superlotação no transporte público; 

- Estudo de logística e melhoria da cadeia de abastecimento, 

armazenamento eficiente, melhor ocupação de espaços, gestão de 

frota, entre outros; 

- Análise de problemas estruturantes no interior do município e região, de 

forma ampla e que permita tomada de decisão em tempo hábil. 

 

• Gestão democrática e comunicação 

 

 

Princípios  

Através da integração e serialização dos dados de diferentes secretarias, 

criaremos uma comunicação direta com o munícipe, priorizando o uso de ferramentas 

tecnológicas abertas (código aberto) e gratuitas, construindo uma gestão participativa 

e democrática na nossa cidade. 

 

 

Ações 

  

➢ Uso de mensageiros instantâneos como sistema de comunicação direta 

e de emergência, como aviso sobre inundações, chuvas fortes, áreas 

de vacinação, prevenção à dengue etc. 

➢ Institucionalização de ferramentas como redes sociais ou similares, 

como parte de um sistema de diálogo direto com as pessoas, 
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implantando chatbots e totens para identificar e responder às 

solicitações mais comuns. 

➢ Plenárias semestrais nas regiões da cidade e reuniões virtuais. 

➢ Implantação de documentação digital. 

➢ Digitalização dos processos internos, externos e solicitações junto à 

prefeitura. 

 

• Servidores e servidoras municipais 

 

 

Ações 

 

 

➢ Valorizar o servidor público, sem cortar direitos e ampliá-los onde for possível. 

➢ Aperfeiçoar o processo de formação continuada, bem como instituir 

treinamentos mais abrangentes em parceria com as universidades e centros 

técnicos, de forma a capacitar os servidores para as ações transversais deste 

programa de governo. 

➢ Criar um canal permanente de diálogo direto com servidores de todos os graus 

de carreira, para receber ideias e demandas. 

➢ Elaborar um plano de incentivos às boas ideias, principalmente no que se 

referir a novas práticas de gestão, burocracia, economia de materiais e 

preservação do meio ambiente.  

➢ Respeito às negociações coletivas. 

➢ Reestruturação de organograma e secretarias, de modo a otimizar e 

possibilitar a implementação de ações mais efetivas, abrindo concursos nas 

áreas em que forem necessários. 

➢ Criar um programa voltado ao bem-estar do servidor, para incentivá-lo na 

prática do esporte e do lazer, com foco também na saúde física e mental do 

trabalho.  

➢ Valorizar a Funprev. 

➢ Rever a participação das OSs na Saúde, para fortalecer e valorizar o serviço 

público de saúde. 
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➢ Dar todo o apoio aos professores e às professoras para que possam continuar 

em suas casas, mantendo as aulas online durante a pandemia com toda a 

qualidade possível, e valorizar a carreira 

➢ Reestruturação de parcerias com universidades e faculdades dispondo de 

vagas para estágio e/ou residência de estudantes na área da saúde mental 

para atendimento psicológico de servidoras e servidores municipais. 

 

 

 

 

Eixo: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

E ACESSO À CIDADE 

BAURU VALORIZA A ÉTICA DO CUIDADO 

 

• Preservação do meio-ambiente 

 

Princípios 

   

● Atuação intersetorial e transversal entre as secretarias para garantir um 

modelo sustentável de desenvolvimento, que proteja o meio ambiente, garanta 

o abastecimento de água, trate corretamente os resíduos e atue com 

responsabilidade socioambiental. 

● Atuação intermunicipal, com a proposição de um consórcio de municípios 

vizinhos para potencializar e garantir que as políticas de preservação sejam 

cumpridas em toda a região. 

● Atuação no combate à desigualdade econômica, socioespacial e ambiental. 

Meio ambiente saudável é um direito de todas e todos. 
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Ações 

 

➢ Fiscalização, aferição (captação de dados e medições para entender os 

padrões das queimadas de forma a melhor combatê-las) e punição de 

queimadas criminosas na cidade, no Cerrado, na Mata Atlântica e na zona 

rural. Criar canais de denúncias de queimadas irregulares (aplicativos, telefone 

e WhatsApp). 

➢ Proibição da pulverização aérea para evitar o espalhamento de agrotóxicos e 

agroquímicos na zona rural e urbana de Bauru. Isso porque, mesmo que uma 

propriedade de terra pulverize produtos por via aérea apenas dentro de seu 

território privado, tal ação implica na contaminação do ar, do solo e da água 

para todas as pessoas, além das terras de pequenos produtores familiares que 

lutam para manter seus cultivos orgânicos. 

➢ Restringir a plantação de eucalipto a uma porcentagem dentro de cada lote 

rural, para prevenir a instalação de desertos verdes na zona rural bauruense e 

preservar os recursos naturais como a fertilidade do solo e a riqueza dos 

lençóis freáticos. 

➢ Política para instalação e utilização de energia solar em residências e 

implementação em prédios públicos. Transformar prédios públicos em 

exemplo de energia sustentável, com implantação de sistemas alternativos de 

energia solar e reuso de água. 

➢ Prioridade na compra de equipamentos, para órgãos públicos, que tenham 

baixa emissão de gases do efeito estufa. 

➢ Plano de aumento da arborização urbana, com metas de curto, médio e longo 

prazo. 

➢ Implementar projeto de educação ambiental com a participação das Unidades 

Escolares (EMEFs / EMEIs) sobre plantio, cultivo, preservação ambiental. 

➢ Criação de um sistema de áreas verdes integradas e conectadas por ciclovias 

e ciclofaixas com criação de novas e requalificação de praças públicas e 

espaços verdes. 
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➢ Plano de adoção de áreas verdes pela iniciativa privada de maneira 

coordenada pelas secretarias municipais (adoção por conjunto de áreas 

verdes). 

➢ Integração entre áreas verdes e equipamentos de educação e cultura (CEU-

Parque). 

 

• Plano de Drenagem Urbana e Mitigação dos efeitos das mudanças 

climáticas  

 

Princípios 

Bauru sofre há anos com enchentes que castigam a cidade e, por vezes, 

vitimizam a sociedade. As chuvas torrenciais são cada vez mais devastadoras e isso 

é resultado da emergência climática pela qual o mundo passa. Entendemos que é 

preciso traçar, desde já, um plano de combate, que possa trazer segurança para a 

população e respeito à natureza.  

 

Ações 

➢ Construção de obras de drenagem urbana, tais como, parques e jardins de 

chuva para contenção da água de enchentes, que também exerçam função 

paisagística e de lazer. 

➢ Incentivo à construção de telhados verdes em prédios e residências.  

➢ Recuperação/requalificação do rio Bauru (desimpermeabilização, implantação 

de Áreas Preservação Permanente - APP - como forma de conter suas cheias 

e fornecer área verde para a população). 

➢ Limpeza periódica de bueiros. 

➢ Plano de captação, tratamento e utilização da água da chuva: incentivo à 

utilização de cisternas caseiras e implementação de utilização de cisternas em 

prédios públicos. 
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• Plano de Alimentação saudável e sustentável 

 

Princípios 

O incentivo à alimentação orgânica, mais saudável para as pessoas e para a 

natureza é um dos nossos princípios. Além de melhorar a saúde das pessoas e do 

meio ambiente, pode ser um importante fomento aos pequenos produtores e à 

economia da cidade. 

 

Ações 

➢ Fortalecer a criação da agricultura familiar urbana e hortas urbanas orgânicas, 

sustentáveis e saudáveis. Criação de quintais agroflorestais orgânicos, que 

possam ser locais de plantio de autoconsumo e espaços de lazer. 

➢ Criação de uma Centrar Regional de Comercialização da Agricultura Familiar, 

para recebimento dos produtos de pequenos agricultores, fornecimento, venda 

a atacado e varejo. 

➢ Apoiar a compra dos produtos da agricultura familiar. 

➢ Compra da merenda escolar dos pequenos produtores e da agricultura familiar. 

➢ Ampliação de feiras livres, inclusive no período noturno. 

 

• Direitos dos animais 

 

Ações 

➢ Criação de política pública de castração e disponibilização para doação de 

animais recolhidos. 

➢ Criação de política pública de acolhimento, tratamento e destinação de animais 

silvestres e reintrodução na mata. 
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➢ Criação de corredores ecológicos nos pontos em que há passagens de animais 

pelas vias urbanas e rodoviárias da cidade. 

• Plano de cuidado com a água 

 

Princípios 

Acreditamos que a água é um bem público por ser essencial à vida, e ao qual 

todos devem ter acesso. Neste cenário de crise climática, em que os períodos de 

seca são mais intensificados e longos, vemos cada vez mais crescer o risco de falta 

de água. Os locais de captação estão mais escassos e existe uma dificuldade do meio 

ambiente em renovar os mananciais de água potável. 

A situação de captação de água em Bauru é crítica. O Rio Batalha abastece 

38% da população e 62% do abastecimento restante vem do Aquífero Guarani, 

porém, este não é eterno. Precisamos propor planos de proteção ao rio, através do 

consórcio de municípios limítrofes. 

Pretendemos implementar um plano de cuidado da água que pensa no 

abastecimento tanto para o presente e quanto para o futuro, garantindo que todas as 

gerações possam ter algo tão essencial disponível para as suas vidas. 

 

Ações 

➢ Compromisso: o DAE continuará sendo uma empresa pública! 

➢ Finalizar a Estação de Tratamento de Esgoto com destinação da água para 

uso na limpeza e irrigação em espaços públicos. 

➢ Ações de redução imediata de perda da água: Bauru é a 32ª cidade que mais 

perde água na distribuição do Brasil, perdendo cerca de 48% da água tratada. 

Manutenção constante das bombas de água, antes que queimem. 

➢ Proteção máxima e preservação da bacia do Rio Batalha. Impedir que a bacia 

do Rio Batalha seja contaminada por agrotóxicos e o seu leito seja assoreado. 
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➢ Impedir o descarte irregular, sobretudo dos resíduos da construção civil, nas 

margens do Rio Batalha e nos córregos urbanos. 

➢ Criação de uma represa de abastecimento para Bauru, ampliada também para 

o consórcio de municípios, como forma de armazenar excedentes de chuvas 

para períodos de estiagem prolongada. 

 

• Plano de tratamento de resíduos 

 

Ações 

➢ Universalizar a coleta seletiva em Bauru, em três tipos: recicláveis, orgânicos 

(compostáveis e não compostáveis) e rejeitos. 

➢ Projetos de educação ambiental para reciclagem de resíduos e para consumo 

responsável e local, em parcerias com universidades e cooperativas de 

catadores (agentes ambientais). 

➢ Criar uma indústria de reciclagem com incentivos municipais, que poderá, 

inclusive, adquirir lixo das cidades vizinhas para transformação sustentável. 

➢ Implementação da logística reversa: retorno de materiais recicláveis, que 

podem ser reutilizados, para empresas e indústrias. 

➢ Aquisição de produtos para o setor público de bens duráveis, reduzindo 

progressivamente os produtos descartáveis, evitando a obsolescência 

programada, ou seja, evitando a compra de produtos programados para serem 

inutilizados (se tornarem obsoletos) desde sua fabricação. 

➢ Implementação de composteira urbana municipal, com geração de adubo para 

arborização, canteiros, hortas e agricultura familiar orgânica. 

➢ Fiscalização de descartes irregulares de resíduos e queima de resíduos, 

sobretudo resíduos da construção civil, utilizando tecnologias em tempo real. 

➢ Ampliação de locais de coleta de recicláveis, ampliação dos ecopontos e 

criação do Ecoponto Jardim Europa. Criação de ecoponto exclusivo para 

resíduos da construção civil. 
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➢ Plano de tratamento dos resíduos dos serviços de saúde, com separação do 

que pode ser reciclado e o que é rejeito e lixo hospitalar. 

➢ Implementação da recompensa por correta separação dos resíduos 

domésticos. A população receberá, via banco municipal, por separar os 

resíduos.  

➢ Criação de grandes sistemas de compostagens para recebimento de resíduos 

orgânicos e adubação das hortas urbanas e pequenos agricultores. 

 

• Plano de Mobilidade Sustentável e acesso à cidade 

 

Princípios 

Implementaremos o Plano de Mobilidade Urbana para interligar a cidade, a 

ênfase será no transporte coletivo, cicloviário e pedonal. 

  

Ações 

➢ Compromisso: a Emdurb será fortalecida com responsabilidade! O estudo 

dos quadros técnicos é fundamental para fazer uma adequação do que é 

necessário para a empresa. Os componentes da máquina pública devem ser 

valorizados, bem como todas e todos os servidores e servidoras, construindo 

apenas os cargos comissionados necessários para a administração da 

Emdurb. Dessa forma, conseguiremos enxugar o excedente, melhorar o 

desenvolvimento e as condições de trabalho, resultando, também, em um 

serviço mais barato para a população. 

➢ Implementação de ciclovias e ciclofaixas conectando áreas de moradia, 

consumo, trabalho e lazer.  

➢ Implementação de aluguéis de bicicletas e patinetes elétricos em toda a 

cidade, para locomoção e lazer. 

➢ Incentivo a uma Bauru acessível para pedestres. 

➢ Revisar a política de passes em transporte público coletivo. 
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➢ Readequação das linhas de transporte público, segundo o Plano de Mobilidade 

Urbana Sustentável. 

➢ Adequação dos passeios públicos segundo critérios de acessibilidade e de 

sustentabilidade. 

➢ Determinar nos editais de concessão das linhas de transporte urbano, que 

parte da frota de ônibus circulares seja de ônibus elétricos; iniciar a adequação 

da frota de carros da prefeitura por carros elétricos e de energia limpa. 

 

• Habitação 

 

Princípios 

Bauru tem aproximadamente 6 mil famílias vivendo em situação de 

irregularidade fundiária. A crise econômica duradoura e intensificada este ano torna 

ainda mais difícil as famílias destinarem recursos para moradia, seja no pagamento 

de aluguéis ou financiamentos imobiliários.  

 

Ações 

➢ Compromisso: a dívida da Cohab será cobrada! Queremos acesso à 

auditoria que está sendo feita para cobrar criminal e judicialmente todas as 

pessoas que desfalcaram os cofres da Cohab. Vamos, também, rediscutir a 

dívida com a Caixa Econômica Federal e facilitar o pagamento das dívidas dos 

mutuários.  

➢ Aceleração de processos de regularização fundiária. 

➢ Orientação e Assistência jurídica para implementação de processos de 

retomada, destinação e regularização das propriedades imobiliárias que não 

cumprem sua função social bem como dos grandes devedores. 

➢ Viabilizar estudo de programa de capacitação técnica para autoconstrução 

mediante o pagamento de uma bolsa de estudo ou via banco municipal. 
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➢ Construir o programa de mutirão para autoconstrução. 

➢ Oferecer Assistência Técnica gratuita firmando parcerias com CAU, CREA, 

ASSENAG (Promore) e universidades. 

➢ Criação do programa aluguel social. 

➢ Qualificação técnica de profissionais para elaboração de projetos sustentáveis 

e de baixo custo – parcerias com CAU, CREA, ASSENAG (Promore) e 

universidades. 

➢ Implementação de moradia popular na área central (semelhante ao 

implementado pela gestão petista no município de São Paulo). 

• Plano de educação municipal 

 

 

Princípios 

 

É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva 

vivos, na compreensão do futuro como problema e na vocação para o 

ser mais como expressão da natureza humana em processo de estar 

sendo, fundamentos para a nossa rebeldia e não para a nossa 

resignação em face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na 

resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos 

afirmamos. (FREIRE, 1996, p. 87)   

 

Nossa candidatura representa uma Coligação entre o Partido dos 

Trabalhadores e a Rede Sustentabilidade e tem por base princípios comuns entre 

essas duas forças partidárias no que diz respeito ao Plano de Governo que 

apresentamos aos cidadãos e cidadãs de Bauru.  

No campo da Educação os eixos que orientam nossas propostas visam à 

promoção da participação popular e da inclusão social, por considerarmos as escolas 

como centros em que se congregam e difundem as vivências das comunidades onde 

estão instaladas, por meio de projetos que envolvam pais, alunos, professores, 

profissionais ligados ao processo educacional. 
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É preciso levar em conta o impacto da pandemia na vida das profissionais da 

educação e dos alunos, tanto na saúde psicológica quanto nos aspectos 

educacionais, bem como a quantidade de alunos em sala de aula e os materiais 

necessários para sanitização, bem como disponibilização de EPIs para prevenção à 

covid-19.  

Uma demanda de suma importância das profissionais da educação é a gestão 

participativa e democrática na educação, é preciso ouvir as professoras e professores 

que trabalham cotidianamente na escola e não atuar de forma impositiva, sem 

consulta a toda comunidade escolar. 

A atuação intersetorial, entre as secretarias, é fundamental para a boa gestão 

do município e será promovida e incentivada também na secretaria da educação. 

Além disso, é preciso utilizar a tecnologia como base e ferramental de apoio para o 

desenvolvimento da educação no município.    

 

Ações 

  

➢ Aumentar o número de vagas para Educação Infantil (creches, 0 a 3 anos e de 

4 a 5 anos) e Ensino Fundamental I e II, por meio da ampliação, construção, 

reforma e recuperação das unidades educacionais. 

➢ Redução das taxas de analfabetismo.  

➢ Ampliar a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em apoio ao 

estudante trabalhador. 

➢ Ampliação dos polos dos CEJA’s distribuídos pela cidade para a facilitação do 

acesso dos estudantes em conformidade com a demanda do setor da cidade. 

➢ Ampliar e melhorar o atendimento às pessoas com deficiência. 

➢ Necessidade de maior contemplação, na alfabetização e ensino técnico, para 

as pessoas com deficiência. 

➢ Contemplar os anseios de jovens e adultos em fase de inserção no mercado 

de trabalho e idosos buscando a aquisição de conhecimento e integração 

social e ao público do PAEE (Público Alvo da Educação Especial) também 

integração social e aquisição de letramento.   

➢ Contratação de professores e de profissionais da educação mediante novos 

concursos. 
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➢ Ampliação de formação continuada dos profissionais da rede de educação, 

inclusive com a participação das universidades locais e disponibilidade em 

EAD ou em horários alternativos. 

➢ Implantar escola virtual para os profissionais da rede municipal de ensino, 

tendo por objetivo a capacitação e treinamento contínuo dos profissionais 

dessa rede. 

➢ Atualizar plano de carreira para os profissionais da educação de acordo com 

as necessidades a serem identificadas, sobretudo referente às professoras e 

professores adjuntos. 

➢ Promover projetos para a redução da evasão escolar de crianças e 

adolescentes fora da escola. 

➢ Debater com a comunidade o interesse e viabilidade do Projeto Escola Aberta, 

para receber nos finais de semana, feriados, recessos e férias membros da 

comunidade educacional para participarem de atividades esportivas, culturais 

e de lazer.  

➢ Levantamento das demandas estruturais da rede de ensino e direcionamento 

do orçamento construído em conjunto com as profissionais de ensino para as 

reais necessidades educacionais. 

➢ Direcionar os gastos de forma correta, consultando as unidades escolares para 

que tipo de material estejam realmente precisando. 

➢ Criar um canal desburocratizado de comunicação interna oficial entre a 

Secretaria de Educação e os servidores. 

➢ Aquisição de materiais de melhor qualidade, que possam ser usados de fato e 

não desperdiçados. 

➢ Ampliação das vagas integrais com fiscalização das matrículas. 

➢ Seguir o Plano Municipal de Ensino com relação ao número máximo de alunos. 

➢ Reformas estruturais que incluam nas escolas: sistema de para-raios; 

aquisição de ar-condicionado e manutenção de caixas de água. 
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➢ Valorizar profissionais de carreira na Secretaria da Educação. 

➢ Garantia dos direitos no plano de carreira dos profissionais da educação, 

incluindo o plano de saúde do servidor, com qualidade e valores acessíveis. 

➢ Implantar internet de alta qualidade e velocidade em 100% das escolas 

municipais, com capacitação e profissionais que apoiem a professora.  

➢ Implantar ferramenta tecnológica que permita acompanhar o desempenho de 

professores e alunos, provendo um meio para que os pais/responsáveis 

recebam em seu celular, e-mail ou rede social, um informativo sobre o 

desempenho do aluno, informe escolar etc. 

➢ Implantar um projeto de cursos da área de tecnologia para meninas da rede 

pública, inspirado no modelo “girls who code” aumentando o número de 

mulheres na ciência e na tecnologia. 

➢ Equipe multidisciplinar conveniada à Secretaria da Educação para atender os 

alunos: psicólogas, fonoaudióloga, assistentes sociais e dentistas. Ampliando 

a possibilidade de atendimento e melhorando consideravelmente a qualidade 

de vida dos alunos e dos profissionais, além de contribuir com processo ensino 

aprendizagem. 

➢ Implantar a Coordenação Pedagógica nas EMEIS, pois atualmente estas 

unidades só têm diretora e secretárias. 

➢ Criação de um comitê gestor, formado por toda comunidade escolar para 

analisar os impactos da pandemia e apontar soluções. 

➢ No plano das novas experiências pedagógicas já desenvolvidas no Brasil, 

estimular a construção de projetos piloto que visem: 

a) Possibilitar o desenvolvimento do pluralismo pedagógico experiencial e 

laboratorial no Ensino Infantil e Fundamental, a partir da comunidade, 

focando nas qualidades humanizadoras, pacificadoras e emancipadoras do 

indivíduo, estimulando, por exemplo, a realização de convênios com 

escolas Waldorfs comunitárias; 

b) Criação, a partir de demanda identificada e em construção com a 

comunidade do território, de creches e pré-escola (antigos jardins de 
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infância),  em imóveis/casas com no máximo 20 a 25 crianças, nas 

periferias, descentralizados, perto das mães que precisam sair para 

trabalhar, que atuarão com inspiração na Pedagogia Waldorf e contribuirão 

no processo de formação prática dos(as) educadores(as). 

• Plano de saúde municipal 

 

 

Princípios 

A saúde se tornou um tema central neste ano de 2020 em que tivemos a 

pandemia da covid-19 e verificamos a falta de preparo dos poderes públicos para lidar 

com essa situação. Em Bauru não foi diferente, o descaso com a saúde, a falta de 

priorização na saúde básica e a falta injustificável de leitos hospitalares pioraram a 

situação e deixaram a população vulnerável e exposta. Pretendemos mudar a lógica 

implementada na saúde e fortalecer a saúde enquanto prevenção, além de elaborar 

um plano efetivo de combate à pandemia do coronavírus. 

 

Ações 

 

➢ Elaboração do plano de combate e superação à covid-19, focado em testagem 

em massa, identificação de pessoas infectadas e rastreamento por aplicativos, 

distribuição de EPIs para população mais vulnerável, mediante cadastro e 

verificação prévia e criação de protocolo municipal de atendimento às pessoas 

com covid-19, voltados aos profissionais de saúde. 

➢ Implementação e fortalecimento de atenção básica e estratégia de saúde da 

família. Criação de ações de saúde da família. 

➢ Fortalecimento da Rede Básica de Saúde, visando desafogar as UBS através 

do acompanhamento domiciliar e assistência continuada às pessoas com 

patologias que permitam essa modalidade. 

➢ Criação de protocolos de organização do atendimento das especialidades por 

meio de exames e consultas com especialistas. 

➢ Organização da gestão e logística de distribuição de medicamentos, utilizando 

ferramental tecnológico. 
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➢ Reabrir o Hospital Manoel de Abreu. 

➢ Criação do centro de atendimento dos idosos, com equipe multidisciplinar e 

que possam realizar a estadia de idosos durante o dia. 

➢ Plano de combate à violência obstétrica e valorização do direito de escolha das 

mulheres. 

➢ Fortalecimento do acompanhamento pré-natal e efetiva prestação ao serviço 

materno-infantil. 

➢ Rediscutir e reestruturar a Rede de Apoio à mulher, jovens e crianças em 

situação de violência física e/ou sexual para aperfeiçoar a identificação e 

erradicação de casos, em uma postura ativa da saúde pública e estrutura mais 

eficaz a partir da escuta de servidores e servidoras. 

➢ Fortalecer a Rede de Apoio à mulher, jovens e crianças em situação de 

violência física e/ou sexual para que seus profissionais estejam capacitados 

na identificação e localização de casos, bem como no acolhimento e 

encaminhamento da situação. 

➢ Fortalecimento de saúde infantil, com estudos de viabilização para contratação 

de pediatras e enfermeiras especializadas, além de gestão inteligente de 

vacinação infantil, utilizando busca ativa por meio de aplicativos, tais como 

WhatsApp. 

 

• Assistência Social 

 

 

Ações 

➢ Fortalecer o atendimento básico nos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS), por meio de equipes multidisciplinares. 

➢ Fortalecer a prestação dos serviços do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), a partir da elaboração de fluxos e protocolos do 

serviço de atendimento para as pessoas em situações de maior vulnerabilidade 

(crianças e adolescentes, mulheres, idosas e idosos, pessoas com deficiência). 

➢ Realizar mapeamento de territórios e ações integradas de políticas públicas, 

visando implementar Vigilância Socioassistencial no município. 
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➢ Promover busca ativa para inclusão das famílias e indivíduos nos serviços 

essenciais. 

➢ Garantir política de atualização e revisão cadastral periódica dos beneficiários 

que participam dos programas de transferência de renda. 

➢ Estruturar os abrigos do município, atuando de forma integrada. 

➢ Estruturar Casa Transitória, Casa Abrigo. 

➢ Reestruturar e rever a concepção de atendimento da Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). 

➢ Implantar programas de reinserção social e familiar da população em situação 

de rua. 

 

 

Eixo: DIREITOS HUMANOS  

E COMBATE ÀS DESIGUALDADES 

UMA OUTRA BAURU É POSSÍVEL 

 

• Direitos Humanos 

 

Princípios 

Desde 2016 Bauru possui um Plano Municipal de Direitos Humanos, publicado 

no Diário Oficial do município em 16 de junho daquele ano. A elaboração do PMDH, 

gestado nas lutas pela defesa e promoção dos direitos humanos na cidade de Bauru, 

teve participação decisiva do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru, da 

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara 

Municipal de Bauru, de instituições públicas e movimentos sociais. 

Mesmo com esta conquista e com os apoios pontuais de governos locais nos 

últimos anos, os direitos humanos ainda não se constituem, na cidade de Bauru, uma 

diretriz oficial da política da administração municipal. 
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Os direitos humanos não são uma área de atuação do poder municipal como 

os tradicionais setores da vida da cidade: saúde, educação, habitação, transporte, 

meio ambiente etc. Os direitos humanos são um conjunto de valores ético-políticos 

que defendem e promovem a dignidade humana em qualquer política ou projeto 

setorial. E a dignidade humana, tal foi (e está sendo) construída na cultura ocidental, 

significa o respeito ao outro em suas diferenças e como sujeito de direitos, capaz de 

conviver solidariamente e agir coletivamente, na construção de uma sociedade 

socialmente igualitária, democrática e cuidadosa com o meio ambiente. 

Com esta diretriz, as políticas setoriais de cada secretaria municipal ganham 

um status político humanista comum e articulado, mais duradouro do que as políticas 

partidárias transitórias. É isso que está explícito em nossa Constituição Federal de 

1988, em especial em seu Art. 5º. 

  

Ações 

➢ Implementar uma política de direitos humanos, como contempla o PMDH de 

Bauru, que tenha poder de ação transversal em todas as secretarias 

municipais, por meio de uma Coordenadoria de Direitos Humanos (CDH) 

diretamente ligada ao Gabinete do prefeito municipal. 

➢ A CDH terá uma melhor eficácia do que uma Secretaria de Direitos Humanos, 

pela sua agilidade e mobilidade transversal. Assim estarão mais articulados os 

programas setoriais com uma política social em defesa das populações mais 

vulnerabilizadas pelas desigualdades sociais, pelos preconceitos e outras 

violências e violações de direitos humanos às pessoas e ao meio ambiente.  

 

• Igualdade de gênero  

 

Princípios 

A desigualdade de gênero está em todas as culturas e países, e isso não é 

diferente em Bauru. Para mudarmos esse quadro é preciso políticas públicas que 

atuem em diversas frentes e possam ter uma ação vigorosa no combate à violência 
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contra a mulher e também no fomento em ações de empoderamento feminino. 

Estamos de acordo com e defendemos o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 

que prega alcançar a igualdade de gênero e empoderar meninas e mulheres. As 

ações propostas neste Programa de Governo vão ao encontro deste intento. 

 

Ações 

➢ Criação de canais de assistência à mulher em situação de violência 

(aplicativos, WhatsApp e telefone).  

➢ Campanhas de combate à violência contra a mulher. 

➢ Criação de lei municipal que garanta a segurança da mulher em todos os 

ambientes, inclusive públicos, tais como escolas, hospitais e ruas. 

➢ Garantir acesso à saúde pública e de qualidade. Garantir a segurança no parto, 

incluindo escolha da forma de parto e combate à violência obstétrica. 

➢ Maior iluminação nas vias públicas. 

➢ Fomentar ações de independência financeira, através da criação de cursos de 

capacitação, oferecidos tanto pela prefeitura quanto em parcerias com 

empresas, escolas e universidades. 

➢ Implementar o programa municipal de meninas e mulheres na tecnologia: 

programa de formação técnica em tecnologia da informação para meninas e 

mulheres. 

➢ Observar as necessidades de gênero na aplicação das políticas públicas. 

➢ Ampliar os programas de Saúde da Mulher. 

➢ Construir, através da discussão com diversos grupos de mulheres da cidade, 

políticas que fortaleçam a inserção da mulher no mercado de trabalho. 

➢ Implementar políticas que previnam a gravidez na adolescência. 
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• Igualdade e Equidade Racial 

 

Princípios 

O racismo no Brasil é estrutural. Ele estruturou e estado, o acesso ao trabalho, 

educação, território e direitos políticos. Para enfrentá-lo em nossa cidade, propomos 

os seguintes objetivos ações: 

Um objetivo geral: criar no âmbito do executivo municipal políticas públicas de 

enfrentamento às desigualdades com marcadores raciais, com propostas de atenção 

à população negra em relação à renda e trabalho, educação, políticas sociais e 

participação política. 

Igualdade e equidade racial e ações com foco em renda/trabalho, 

educação/saúde, território e política.  

 

Ações 

➢ Efetuar e ampliar a realização de atividade em comemoração ao Dia Nacional 

da Consciência Negra – avaliar a possibilidade de instituir o feriado do Dia da 

Consciência Negra – com atividades políticas e culturais para debater a 

importância da presença negra na construção nacional. 

➢ Promover ações transversais de combate ao racismo, com atividades 

articuladas entre as áreas sociais, saúde, educação e renda/trabalho. 

➢ Realizar levantamento nos dados do município sobre doenças de maior 

incidência na população negra, com vista a construir política pública de saúde 

dirigida às negras e negros, instruindo protocolos de atendimento com foco nas 

comorbidades resultantes das condições de vida da população negra, como 

pressão arterial e diabetes. 

➢ Construir políticas de fortalecimento para a inserção de negras e negros no 

mercado de trabalho, com o estímulo de políticos públicas que incentivem o 

afroempreededorismo, particularmente das mulheres que são arrimos de 

família, com isenção fiscal, formação, articulação dos arranjos criativos e 

produtivos no território. 



29 
 

➢ Valorização da cultura negra e incentivo ao resgate histórico cultural ancestral 

de negras e negros em Bauru, destacando figuras chaves para o movimento 

negro da cidade, articulado com a LDB que instituiu a obrigatoriedade de 

ensino da história da África e dos Africanos na educação pública e particular. 

➢ Estimular políticas públicas que assegurem o desenvolvimento das 

manifestações culturais na cidade, em suas diversas linguagens artísticas, 

como fator de fortalecimento da identidade negra na cidade, e desenvolvimento 

de uma política de bem viver. 

➢ Adotar, no âmbito do município, em parceria com o conselho de promoção da 

população negra e de organizações representativas da sociedade, as 

orientações de políticas públicas do Estatuto da Igualdade Social. 

➢ Criar assessoria da diversidade de gênero e étnico-racial, com representação 

da sociedade, para o debate das violações de direitos desses segmentos e de 

políticas públicas de atenção e atendimento. 

 

• População idosa 

 

Ações 

➢ Ampliação dos espaços assistenciais voltados às idosas e idosos, com equipe 

multidisciplinar. 

➢ Adequação das praças para que recebam equipamentos de lazer para os 

idosos. 

➢ Implementar visitas domiciliares por equipe de Saúde da Família aos pacientes 

idosos com mobilidade reduzida. 

➢ Criação de protocolo de saúde para atendimento à população idosa. 

➢ Oferecer capacitação de profissionais de saúde, incluindo cuidadores 

informais. 

➢ Incentivar ações de atividades físicas nos bairros, destinadas à população 

idosa. 
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➢ Implementar cursos para idosos sobre inclusão digital, com linguagem 

acessível. 

 

• Juventude 

 

Ações 

➢ Extensão do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego para além das 

parcerias já existentes;  

➢ Reformulação do processo seletivo para seleção de estagiários de nível 

técnico e superior a fim de que alunos do ensino médio regular possam 

participar.  

➢ Parcerias com cursinhos populares para o uso das escolas municipais fora do 

horário letivo, à noite e aos finais de semana. 

➢ Mães até 21 anos que não terminaram o Ensino Médio terão preferência em 

vagas de creche e nos cursinhos populares desde que concluam os estudos.  

➢ Revogação imediata das leis que cerceiam a liberdade de diversão dos jovens 

a pretexto de proibir as chamadas festas open bar ou “clandestinas”; 

➢ Promoção de ações culturais em praças e outros locais públicos, em parceria 

com agentes culturais da cidade; 

➢ Reforma da Estação Ferroviária para que ela continue a abrigar as atuais 

ações culturais que lá operam, com melhor infraestrutura para todos e para 

que haja melhor aproveitamento das suas instalações. 

➢ Promoção da inclusão digital, ampliando a oferta de educação profissional na 

área de Tecnologia da Informação e Design, promovida por meio de parcerias 

com universidades. 
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➢ Implementação de espaços de encontros da juventude, em prédios públicos já 

existentes da prefeitura. 

 

• Pessoa com deficiência 

 

Ações 

➢ Implementar cadastro municipal de pessoas com deficiência, visando o 

mapeamento das diferentes necessidades dessas pessoas para 

encaminhamento a serviços especializados. 

➢ Incentivar ações de atividades físicas e culturais para as pessoas com 

deficiência. 

➢ Implementar políticas de bolsas de estudos para pessoas com deficiência 

intelectual.  

➢ Garantir inserção de pessoas com deficiência na rede de ensino, com 

acompanhamento especializado. 

 

• Criança e Adolescente 

 

Ações 

➢ Fortalecimento da visão de Direitos Humanos das crianças e dos adolescentes 

no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

➢ Realizar mapeamento das políticas direcionadas à criança e ao adolescente e 

implementar políticas de forma matricial, ou seja, com acompanhamento 

dessas políticas. 

➢ Promoção de capacitação para atuação com este público. 

➢ Criar políticas de proteção às crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, garantindo seus direitos. 
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• Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e 

Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual e + todas as diversidades e 

possibilidades da sigla (LGBTQIA+)  

 

Princípios 

O Estado de São Paulo tem destaque na instituição de políticas públicas 

voltadas à população LGBTQIA+. Em especial, podemos destacar a Lei Estadual 

10.948 de 2001, que estabelece punições administrativas para pessoas físicas e 

estabelecimentos que cometerem atos discriminatórios em razão da orientação 

sexual e do gênero. Fato é que desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988, houve uma maior valorização da autonomia dos municípios, buscando, por 

meio da descentralização, a implementação de políticas públicas atendendo às 

necessidades locais.    

Sendo assim, o fato de a centralização da atuação para com a população 

LGBTQIA+ restar apenas na execução do governo estadual, dificulta sua 

democratização, e limita seu alcance, sendo imprescindível a participação da 

Administração Pública Municipal realizar estudo em âmbito local, conhecer as 

demandas de sua população, e implementar as políticas públicas já previstas em 

âmbito nacional e estadual, porém com difícil acesso.  

O Município de Bauru, infelizmente, conta com uma carência de ações 

afirmativas visando o atendimento da população LGBTQIA+, que necessita de 

visibilidade. Torna-se extremamente necessária a conscientização tanto da 

Administração Pública quanto dos setores privados, com o objetivo de contribuir para 

garantia da cidadania das pessoas LGBTQIA+, cobrando a aplicação das leis e 

desenvolvendo programas, projetos e ações que promovam saúde, educação, 

cultura, empregabilidade, entre outros. 

Em suma, deve o Município utilizar-se de seus instrumentos, como o Conselho 

Municipal de Atenção à Diversidade Sexual (CADS), a fim de conhecer e atender as 

demandas internas, fortalecer as pautas da população LGBTQIA+ de Bauru, e focar 

na representatividade destes. Utilizar-se ainda da Parada LGTBQIA+, uma das 

maiores do interior, que é realizada desde 2008, para conscientizar toda a população 

bauruense, da necessidade de se pensar em políticas para os habitantes 

pertencentes a estes grupos. 
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Há necessidade de revigorar estes espaços formais já construídos, tornando 

possível um mapeamento com objetivo de impulsionar políticas públicas para o 

município de Bauru.  

É importante valorizar atuação em caráter intersetorial (articulação das várias 

áreas do governo municipal) com vistas a implementação de ações coordenadas (por 

via de coordenadoria, ligada ao Gabinete do Prefeito).  

Implantar a atuação de forma matricial (atuação de instância 

consultiva/propositiva e de acompanhamento na implementação das ações) 

composta por grupo (coletivo) de diferentes áreas (funcionários da saúde, educação, 

além de membros do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual e outros) 

e atuação de caráter participativo/coletivo (fortalecimento do Conselho Municipal de 

Atenção à Diversidade Sexual de Bauru em interface com outros conselhos 

municipais de participação social correlatos e movimentos sociais). 

Efetivar a atuação de modo descentralizado (com foco na política pública e no 

território), reconhecendo as necessidades das pessoas LGBTQIA+ de Bauru nas 

suas condições de vida e interfaces com as políticas públicas. 

 

Ações 

➢ Capacitação contínua e acompanhamento constante junto aos serviços de 

saúde para atendimento digno e focado às demandas LGBTQIA+. 

➢ Processo de Hormonização (Hormonioterapia) nas UBS, com 

acompanhamento de equipe multidisciplinar. 

➢ Atuar em consonância com o Plano Nacional de Saúde Integral LGBT 

(publicado em 2013). 

➢ Consultório de Rua com acolhimento para demandas da população em 

situação de rua LGBTQIA+. 

➢ Capacitação contínua e acompanhamento constante junto às escolas 

municipais de Ensino Infantil e Fundamental, garantindo educação para 

consciência corporal, prevenção e combate ao abuso sexual e respeito às 

demandas LGBTQIA+, em especial às crianças trans. 

➢ Atuação junto aos pais, familiares ou responsáveis quanto à necessidade de 

educação sexual e às questões de gênero. 
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➢ Interlocução para atendimento às pessoas LGBTQIA+ no que tange à proteção 

contra situações LGBTfóbicas. 

➢ Fomentar junto ao mercado de trabalho (ou entidades de captação de mão de 

obra) estímulos para contratação de pessoas LGBTQIA+, em especial pessoas 

trans, travestis e transgêneros. 

➢ Fomentar políticas de cotas – Emprega Bauru, em especial para pessoas trans, 

travestis e transgêneros. 

➢ Programa de Estímulo à Cultura – cotas para LGBTQIA+. 

➢ Assistência para esportistas trans, com dificuldade em atuar em times 

condizentes com seu gênero. 

➢ Ações inclusivas/afirmativas nas políticas de proteção social para população 

LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social. 

➢ Abrigos para pessoas em situação de rua com ações protetivas e inclusivas 

para a população LGBTQIA+. 

➢ Casas de Passagem. 

➢ Aluguel Social - cotas para LGRBTQIA+. 

➢ Criar um canal de proteção (aplicativo, WhatsApp e linha telefônica) em que a 

população LBGTQIA+ possa receber orientações e apresentar denúncias de 

maus tratos e violência. Através desse canal será oferecido o suporte às 

necessidades das pessoas, como encaminhamentos para abrigo, UBS, 

assistência psicológica, entre outras. As denúncias serão apresentadas pelo 

setor jurídico da prefeitura. 

➢ Cotas para LGBTQIA+ nos projetos de moradia popular. 

• Cultura 

 

Ações 

➢ Fortalecer a Secretaria de Cultura, com a modernização e a ampliação de sua 

estrutura organizacional (economia criativa passaria a integrar a estrutura da 

secretaria) e funcional, agregando novas linguagens e absorvendo novas 

tecnologias de gestão. 
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➢ Expansão da política de parceria com os grupos e artistas locais e ampliação 

dos principais programas e projetos lançando editais específicos para 

eventos/festivais permanentes com a criação de um calendário fixo de eventos 

para a cidade de Bauru. 

➢ Incrementar canais de efetiva participação, através do Conselho Municipal de 

Políticas Culturais (que passaria a ter algumas funções deliberativas) e de 

Conferências Municipais de Cultura anuais, precedidas de pré-conferências 

realizadas nos bairros da cidade, para que haja real representatividade nas 

discussões e decisões. 

➢ Criação da “Linha da Cultura”: linha de transporte público coletivo que integrará 

os espaços e equipamentos públicos de esporte, cultura e lazer. 

➢ Abertura, aos finais de semana, dos espaços públicos de cultura como 

museus, teatros e bibliotecas.  

➢ Criação o Sistema Municipal de Cultura, visando uma profunda 

institucionalização da área cultural na cidade com a implementação e 

modernização das seguintes leis:  

a) criação do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura (integrado pelo 

Programa de Estímulo à Cultura – totalmente reformulado, Fundo Municipal 

de Cultura e Lei Municipal de Incentivo à Cultura – isenção de ISS e IPTU); 

b) reformulação da Lei de criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais 

– passando a ter funções deliberativas; 

c) criação do Plano Municipal de Cultura; 

d) modernização da legislação de tombamento de imóveis históricos e do 

CODEPAC.  

 

➢ Ampliar o processo de ocupação e reforma da Estação Ferroviária Central, 

com a necessária regularização dos espaços ocupados por entidades culturais, 

transformando o local num centro de difusão e formação cultural. 

➢ Desenvolver políticas transversais (notadamente com a Secretaria de 

Educação) utilizando a expertise dos artistas locais e ampliando o alcance das 

políticas públicas de cultura a um número maior de beneficiários.  

➢ Editais em forma de prêmios. 



36 
 

• Esporte 

 

Ações 

➢ Reforma e construção de novos estádios distritais. 

➢ Ampliação do número de quadras poliesportivas e construção de piscinas 

públicas nos bairros. 

➢ Construção de campos de areia em praças públicas. 

➢ Garantir equipamentos e materiais para diversas modalidades esportivas.  

➢ Incentivar a produção de materiais esportivos na cidade. 

➢ Promoção eventos de e-esportes/e-sports. 

➢ Implementar escolas de esportes nos bairros, com aproveitamento e uso da 

estrutura de estádios distritais e quadras como Centros de Formação Esportiva 

no contraturno escolar.  

➢ Com a reforma dos estádios distritais e construção de novos estádios, a 

estrutura será aperfeiçoada para oferecer atividades esportivas e culturais às 

crianças e adolescentes, voltadas não somente à competição, mas, 

principalmente, ao esporte e à cultura como componentes da educação e da 

constituição do ser humano saudável. 

➢ Nos Centros de Formação Esportiva, servidores e servidoras das secretarias 

municipais do Esporte e Lazer, bem como da Cultura, poderão desempenhar 

atividades no contraturno escolar voltadas para as modalidades esportivas e a 

cultura, tais como: futebol, basquete, vôlei, atletismo, ginástica rítmica, dança, 

teatro, entre outros. Neste sentido, os e as profissionais poderão atuar junto 

com universitários de Bauru que integrarão a equipe em regime de estágio nas 

áreas de esporte e cultura. 


