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Gazzetta, eleito prefeito de Bauru nas eleições de 
2016, para a gestão 2017-2020.
Tem 52 anos, é biólogo, professor, pesquisador, ambientalista e autor de 

livros e documentários. É casado com Lázara e pai de Ana Luiza. Filho do 

bancário Clodoaldo Gazzetta e da professora bauruense Dóris Lambertini

Gazzetta mudou-se com a família para Bauru ainda na infância, aos 7 

anos, e aqui cresceu, estudou, constituiu família e trabalhou durante toda 

a sua vida. Foi aluno do colégio Prevê Objetivo, formou-se em Biologia 

pela Unesp e foi lá que iniciou sua trajetória política discutindo os 

problemas de Bauru. 

Lecionou Ciências, Química, Física e Matemática na Escola Estadual 

Irmã Arminda Sbríssia, na Vila Nova Esperança, e foi também Secretário 

Municipal do Meio Ambiente entre 1993-1996. Sua atuação na Secretaria 

lhe permitiu reconhecimento internacional através de dois prêmios, 

além da elaboração, cumprimento e gestão de políticas ambientais 

vigentes no município até hoje, como a Coleta Seletiva, o 

Aterro Sanitário, o Jardim Botânico e os mecanismos de 

proteção animal utilizados na cidade. Gazzetta 

também foi fundador e coordenador 

do Instituto Ambiental Vidágua aqui 

em Bauru, um braço importante 

das estratégias de educação 

ambiental desenvolvidas na 

cidade, além de trabalhar 

em ONG’s de atuação 

nacional, como o Instituto 

Socioambiental (ISA) e a 

SOS Mata Atlântica.

Toninho Gimenez tem 65 anos, é casado com Rosângela, 

pai de Felipe e Samantha e avô de Antônio e Miguel. É 

empresário na cidade de Bauru há mais de 39 anos. 

Durante mais de 20 anos, foi integrante da Diretoria

Do Esporte Clube Noroeste, ocupando os cargos de 

Presidente, Vice-Presidente, Diretor de Futebol e 

Presidente do Conselho Deliberativo. Toninho também 

atuou como Diretor fi nanceiro da Fundação dos Amigos 

do JOÃO BIDU, uma importante entidade de atendimento 

a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, além de atuar como Vice-Presidente da Sorri e 1° 

Vice-Presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade 

Exterior do Estado de São Paulo (SEPEX).

 Atualmente, também é sócio atuante da Fundação 

Marcos Pontes, que tem atividades voltadas para o 

desenvolvimento educacional e tecnológico, e fundador 

do Lions Clube Bela Vista de Bauru, onde já ocupou os 

cargos de presidente e diretor. 

Vice Prefeito na Gestão 2017-2020.

Toninho continua na caminhada porque sempre esteve 

ao lado  do Prefeito Gazzetta, cuidando da cidade!

Gazzetta Toninho
Gimenez

Gazzetta, eleito prefeito de Bauru nas eleições de 
2016, para a gestão 2017-2020.
Tem 52 anos, é biólogo, professor, pesquisador, ambientalista e autor de 

livros e documentários. É casado com Lázara e pai de Ana Luiza. Filho do 

bancário Clodoaldo Gazzetta e da professora bauruense Dóris Lambertini

Gazzetta mudou-se com a família para Bauru ainda na infância, aos 7 

anos, e aqui cresceu, estudou, constituiu família e trabalhou durante toda 

a sua vida. Foi aluno do colégio Prevê Objetivo, formou-se em Biologia 

pela Unesp e foi lá que iniciou sua trajetória política discutindo os 

problemas de Bauru. 

Lecionou Ciências, Química, Física e Matemática na Escola Estadual 

Irmã Arminda Sbríssia, na Vila Nova Esperança, e foi também Secretário 

Municipal do Meio Ambiente entre 1993-1996. Sua atuação na Secretaria 

lhe permitiu reconhecimento internacional através de dois prêmios, 

além da elaboração, cumprimento e gestão de políticas ambientais 

vigentes no município até hoje, como a Coleta Seletiva, o 

Aterro Sanitário, o Jardim Botânico e os mecanismos de 

proteção animal utilizados na cidade. Gazzetta 

também foi fundador e coordenador 

do Instituto Ambiental Vidágua aqui 

em Bauru, um braço importante 

das estratégias de educação 

ambiental desenvolvidas na 

cidade, além de trabalhar 

em ONG’s de atuação 

nacional, como o Instituto 

Socioambiental (ISA) e a 

SOS Mata Atlântica.



4 5

O mundo certamente não é mais o mesmo! Ainda estamos mergulhados na maior 

crise sanitária da história contemporânea da humanidade e as perspectivas e 

desdobramentos sociais e econômicos apontam para um longo caminho que ainda 

teremos que seguir.

Independente da estrada sinuosa que se apresenta, posso afirmar que estamos 

preparados! A experiência adquirida nos últimos anos, somada aos desafios e à 

superação que nos foi exigida diariamente no enfrentamento dos obstáculos se 

transformou em um conjunto extremamente valioso de aprendizado, único e 

imprescindível para afirmamos, neste momento, que sabemos o caminho certo que 

Bauru precisa trilhar. Conhecemos bem as ações necessárias para transformar a vida 

das pessoas.

Quantos avanços já conseguimos, mesmo em tempos de semear? Semear em solo 

fértil é sempre uma ação muito fácil, que não vivenciamos nos tempos atuais e, 

muito menos, encontramos o solo arado ou preparado. Ao contrário! Semeamos na 

tempestade, em meio à tormenta, no solo seco, com ineficiência das ferramentas e 

na adversidade obscura de forças conhecidas, mas, que, sorrateiramente, insistiram 

em contaminar o solo. Mesmo assim trabalhamos! Nos empenhamos sob sol e 

chuva, Calejamos as mãos no trabalho honesto, dedicamos nosso tempo e nosso 

esforço em CONSTRUIR, enfrentarmos os desafios de peito aberto, sem medo, com 

fé, perseverança e a certeza de que as sementes plantadas dariam bons frutos.

Também não invertemos a lógica arquitetônica de construir a casa pelo telhado. O 

populismo barato pode até ser muito atraente e desenhar um caminho mais fácil 

para o poder, mas o resultado final desta história nunca foi algo a ser comemorado. 

Optamos pela retidão, pela perseverança nas ações e pela quebra de paradigmas. 

Arregaçamos as mangas para construir uma nova cidade, uma nova casa para todos 

nós. Dedicamos nosso esforço para as obras de um alicerce consistente, feito com 

muito diálogo, participação, transparência e, acima de tudo, responsabilidade: 

ingredientes indispensáveis para sustentar o que vem depois. Plantamos e 

construímos, a semente e o alicerce, invisíveis para uma parte que não ajudou no 

trabalho, mas imprescindíveis para sustentar o desenvolvimento da cidade que 

todos nós queremos.

Construímos uma cidade acolhedora, que respeita as pessoas, seus direitos e sonhos, 

que ampara aqueles que mais precisam e divide responsabilidade para uma gestão 

compartilhada e participativa. Trouxemos as pessoas para governar junto, por meio do 

orçamento participativo impositivo, que outrora foi apenas expectativa, mas que hoje 

consiste em obras e projetos que mudaram os bairros da cidade. Garantimos o direito à 

moradia para mais de mil famílias que agora podem afirmar legalmente que possuem 

a própria casa. Garantimos, também, a realização do sonho da casa própria para 

aqueles que estão na lista das 30 mil unidades habitacionais que estão em processo de 

construção ou que já foram entregues.

Semeamos as oportunidades e os frutos, então, chegaram. São mais de 3,5 bilhões 

de reais investidos na construção civil! Empregos diretos brotando de cada novo 

empreendimento aprovado, com obras públicas de mobilidade, abastecimento 

e desenvolvimento humano, asseguradas por meio dos 150 milhões de reais que 

germinam de cada contrapartida efetivada.

Construímos uma cidade de superação, que enfrentou com coragem e trabalho os 

maiores problemas estruturais e naturais de sua história. Desde as chuvas torrenciais 

de 2017 - as maiores na escala de tempo -, passando pela grave epidemia de dengue 

e a maior pandemia da história da humanidade, causada pelo novo coronavírus. 

A superação também pode ser destacada na assertividade das ações para resolver 

e encaminhar problemas históricos do município. Foi assim com a Estação de 

Tratamento de Esgoto que, de obra praticamente paralisada, hoje se encontra em 

pleno vapor e perto de sua conclusão. Será assim também com as Parcerias Público 

Privadas – PPPs já encaminhadas, como o tratamento dos resíduos sólidos, que vai 

BAURU PRONTA PRA AVANÇAR!



6 7

instalar uma das plantas mais tecnológicas e eficientes do país para tratamento 

do lixo; a iluminação pública, com a troca das lâmpadas convencionais por LED 

gerando mais economia, segurança e eficiência; e o aeroclube, problema que se 

arrastava por mais de 60 anos e, agora, vai gerar desenvolvimento e investimentos 

em urbanização. A semeadura das parcerias esta frutificando em investimentos da 

ordem de mais 800 milhões de reais para a cidade.

Construímos uma cidade mais humanizada, com melhoria em todos os indicadores 

na saúde pública, educação e no bem-estar social. As sombras das primeiras árvores 

que plantamos abrigaram rapidamente aqueles que dependem do poder público. 

Investimos o maior valor da história da cidade para cuidar de pessoas, melhorar 

suas vidas e proteger aqueles que mais precisam. Foram mais de 1,6 bilhões de 

reais aplicados em ações humanitárias e sociais. De sonho sexagenário da cidade 

à realidade oferecida pela gestão política, a vinda de duas faculdades de medicina, 

uma pública e uma privada, já ofereceu até agora 70 bolsas de estudo gratuitas para 

alunos bauruenses de baixa renda que, agora, serão médicos. Cuidamos daqueles 

em situação de vulnerabilidade com a implantação do consultório na rua, remédio 

em casa para pessoas acamadas e comida na mesa daqueles que mais precisam. A 

criação da Casa da mulher e de seu anexo, a compra do aparelho para realização de 

mamografia digital e revitalização do PROMAI foram políticas públicas estruturantes 

de proteção humana e social. Também o ambulatório de fisioterapia e centro de 

diagnóstico por imagem, com exames jamais disponibilizados na rede pública do 

município, como tomografia digital e ultrassonografia, foram medidas fundamentais 

para prevenção da saúde e acolhimento dos pacientes com mais atenção e respeito. 

A implantação de uma linha pioneira de cuidado do paciente vítima de AVC e infarto 

colocaram a nossa cidade como uma das melhores do Brasil no tempo de resposta 

para proteção da vida. Pediatria nas UPAs com mais médicos para as nossas crianças 

permitiu que batêssemos um recorde de atendimento, foram mais de 290 mil 

consultas. Sete novas creches estão sendo construídas, quatro já foram entregues, 

totalizado mais de 900 novas vagas no ensino infantil. Projeto da Creche do centro 

finalizado e em licitação para atender as mães que trabalham naquela região da 

cidade, integrada com a escola de música e teatro conectando as ações de educação e 

cultura. Também está pronto o projeto de reforma e revitalização da Estação Ferroviária, 

já iniciado para transformação da mesma na Estação Educação e Arte.

Construímos uma cidade inclusiva, que respeita as diferenças, que atende às pessoas 

respeitando suas necessidades especiais, seja na aquisição dos brinquedos inclusivos 

para crianças com deficiência em todas as escolas públicas e praças da cidade, até uso 

do passe do idoso que beneficiou ate agora mais de 7 mil pessoas entre 60 e 65 anos.

Construímos uma cidade mais segura, por meio das ações de gestão para ampliar 

os efetivos da Policia Militar com a instalação do BAEP – Batalhão de Ações Especiais 

composta por um efetivo de mais de 200 novos policiais e a instalação do Comando 

do Interior do Corpo de Bombeiros que vai comandar, de Bauru, todas as cidades do 

interior do Estado de São Paulo. Semeamos projetos estruturantes como a Ronda 

Escolar, a vigilância de câmeras de monitoramento em todas as escolas municipais, 

a implantação do videomonitoramento da cidade e a instalação de iluminação em 

mais de 800 novos pontos no município, que frutificaram e transformaram Bauru na 

cidade mais segura do Brasil com mais de 300 mil habitantes, conquista registrada 

pelo Atlas da Violência, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e publicado em 2019.

Construímos uma cidade atrativa para investimentos, desburocratizando processos 

e destravando a cidade com mudanças legislativas e de planejamento. Estamos 

discutindo legislações fundamentais como o Plano Diretor e o Zoneamento da 

cidade, que vão nortear o desenvolvimento estratégico do município por décadas. 

Semeamos e colhemos a vinda de um novo Distrito Industrial, área doada pelo 

Estado avaliada em mais de 30 milhões de reais, considerado o maior de todos os 5 

distritos industriais da cidade. Batemos todos os recordes de geração de emprego, 

saldo positivo de mais de 8 mil nos últimos anos, diversificado por todas as áreas, 

mas que agora precisam ser cuidados com movimentos de estímulo e incentivo. 

Equacionamos todas as dívidas que recebemos de outros governos, parcelamos 
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dentro de princípios eficientes de gestão para que não afetasse a vida da cidade e o 

seu desenvolvimento futuro, negociamos redução de valores, criamos mecanismos 

legais de controle interno e agimos com muita responsabilidade para manter 

a cidade saneada no controle dos gastos públicos e na transparência da gestão. 

Fruto deste trabalho intenso, colhemos a primeira colocação como a melhor gestão 

pública entre os municípios com mais de 100 mil habitantes do país, segundo o 

ranking do índice de Governança do Conselho Federal de Administração. 

Construímos uma cidade com a ajuda de nossos servidores municipais, peças 

fundamentais nesta engrenagem de desenvolvimento do município. Mantivemos 

benefícios como o vale-transporte e o vale-alimentação, que foi aumentado em 

mais de 38%. Pagamos mais de 37 milhões de reais em licença prêmio e mais 

de 7 milhões em progressões e promoções. Trouxemos dignidade aos pais para 

acompanhar melhor o nascimento de seus filhos, com o aumento de 5 para 20 

dias da licença paternidade. Aumentamos os vencimentos das categorias de base 

funcional acima da inflação, com destaque para as merendeiras que receberam só 

no ano de 2019 mais de 10% de reajustes nos vencimentos. Criamos o sistema de 

negociação permanente (SINPE) para contato direto entre o Gabinete do Prefeito 

e os representantes dos servidores, contratamos mais de 2.000 novos funcionários 

para ampliação de serviços e reposição. Investimos mais de 100 milhões de reais 

na manutenção do Plano de Saúde, benefício fundamental para o bem-estar de 

nossos servidores e seus familiares e, através de uma gestão política e estratégica, 

conseguimos que Bauru fosse escolhida para abrigar mais um Hospital privado 

voltado aos nossos servidores públicos.

Construímos uma cidade com mais infraestrutura, levando dignidade e cidadania 

aos quatro cantos da cidade. Implantamos mais de uma quadra nova de asfalto 

por dia na cidade durante os últimos anos. Foram 1.000 quadras de asfalto e 630 de 

recape, com investimentos de mais de 50 milhões de reais, atendendo 30 bairros 

e trazendo dignidade para mais de 90 mil pessoas. Implantamos três novos poços 

profundos e interligamos a cidade numa rede conectada de abastecimento de 

água entre as regiões abastecidas pelo rio Batalha e poços artesianos, melhorando 

o abastecimento em toda a cidade, em especial para mais de 30 mil pessoas. 

Investimos na produção e qualidade da água e conseguimos enfrentar estiagens 

mais severas que as registradas em 2014. Retiramos o todo o esgoto de dentro da 

cidade e, hoje, nossos córregos e riachos estão abrigando vida. O rio Bauru voltou a 

ficar vivo e pela primeira vez na história contemporânea da cidade, as pessoas estão 

pescando na área urbana, cardumes de peixes são vistos todos os dias na região da 

Nuno de Assis. Investimos mais de 100 milhões de reais na infraestrutura da cidade.

Construímos uma cidade das artes, incentivando todas as expressões culturais, 

investindo na formação musical de nossos jovens e criando todos os incentivos para 

o estímulo à cultura. Foram realizados o Primeiro Festival Internacional de Música 

Erudita da cidade, a Semana do Hip Hop, Festival de Inverno, Vitória Rock, Arraiá 

Aéreo, Festival de Artes Cênicas, Miss e Mister Terceira Idade, Parada da Diversidade, 

Carnaval, entre tantas outras ações culturais que levam o nome da cidade aos quatro 

cantos do Planeta. Pessoas do mundo todo se encantam com nossos artistas da 

Companhia Estável de Dança e com nossos músicos da Banda e Orquestra Sinfônica, 

abrindo oportunidades para bolsas de estudo no exterior.

Construímos uma cidade respeitada por todos, seja pela sua referência regional com 

a criação e organização do Pacto Regional, canal de diálogo e de decisões estratégicas 

entre todos os Prefeitos da região administrativa de Bauru, consolidando a liderança 

da cidade nas ações de enfrentamento da pandemia e, agora, na da retomada 

do desenvolvimento econômico e social. Ou pelo reconhecimento dos Governos 

Federal e Estadual, bem como pelos Deputados e Senadores dos parlamentos 

brasileiro e paulista. A gestão política dos últimos anos foi responsável por trazer 

mais de 160 milhões de reais em investimentos na cidade, 31 milhões só de emendas 

parlamentares. 

Construímos uma cidade sustentável e que respeita todas as formas de vida. 

Protegemos florestas, arborizamos praças e avenidas com o plantio e doação de 

mais de 190 mil mudas, criamos o fundo de investimentos de proteção do Batalha, 
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reformamos o patrimônio histórico recuperando todas as fontes luminosas da 

cidade e nossos museus, investimos na revitalização do nosso cartão-postal, o Parque 

Vitória Régia, e ampliamos o cuidado com os animais, implantando o castramóvel, 

a unidade de transporte PET e iniciando a instalação do Centro de Reabilitação e 

Hospital Público Veterinário.

Construímos uma cidade responsável durante as ações da pandemia, em que a 

proteção da vida foi o objetivo maior das ações que implementamos. Testagem 

em massa, diagnóstico precoce, acompanhamento de pessoas contaminadas 

e seus contactantes, abertura do Posto Avançado do COVID-19 e a instalação de 

mais respiradores, colocaram Bauru como uma referência no combate ao novo 

coronavírus. O Hospital das Clínicas, enfim, será aberto como local de referência 

para Bauru e região e o Hospital Manoel de Abreu está em obras avançadas para 

poder voltar a cuidar de pessoas. A cidade não parou! Em todos os processos da 

quarentena mantivemos o diálogo e decisões firmes, fundamentadas na ciência e 

na medicina, conseguimos equilibrar o funcionamento das atividades econômicas 

com a proteção da vida e colocamos nossa cidade em terceiro lugar no Estado como 

a que menos perdeu vidas e postos de trabalho. 

Estamos construindo coletivamente uma cidade mais feliz e que está no caminho 

certo! Que acolhe, protege, incentiva, investe, resolve, respeita e continua avançando 

todos os dias. 

#CIDADEDEOPORTUNIDADES
PREPARADA, PROTAGONISTA E INCENTIVADORA

#CIDADEINTELIGENTE
GESTÃO INTEGRADA, EFICIENTE E TECNOLÓGICA

#CIDADEPARTICIPATIVA
GESTÃO COMPARTILHADA, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 

 
#CIDADEACOLHEDORA
CUIDAR DAS PESSOAS E GARANTIR SEUS DIREITOS 

#CIDADESUSTENTÁVEL
PLANEJADA PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES 
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BAURU - CIDADE DO DESENVOLVIMENTO

1. PROJETO CIDADE AMIGA DO EMPREGO, criar ações, políticas públicas 

e movimentos institucionais e de comunicação para manter e gerar novos 

postos de trabalho, incentivando a diversificação da nossa matriz econômica, 

reforçando nossas potencialidades logísticas, desburocratizando processos que 

ainda dificultam a atração de investimentos, facilitando a vida do empreendedor 

e daqueles que querem produzir no município.

2. Implantar o plano de retomada econômica pós pandemia: BAURU – CIDADE 

ROTA DO DESENVOLVIMENTO 2021/2030, com a criação do maior pacote 

de incentivos econômicos, legais e de regulação urbana da história da cidade, 

visando a recuperação e fortalecimento das empresas existentes e a atração 

de novas empresas, incluindo incentivos especiais para a região central da 

cidade e para as Zonas de Indústria, Comércio e Serviço. Serão aplicados em 

benefícios fiscais e retorno de ICMS para geração de emprego e atração de novos 

investimentos, mais de 3 bilhões de reais em 10 anos.

3. Complementar as ações para efetivar uma PREFEITURA 100% DIGITAL 

facilitando a tramitação de processos e acompanhamento de prazos.

4. Ampliar, capacitar e prover de ferramentas de gestão os profissionais da Prefeitura 

que trabalham com licenciamento e aprovação de projetos.

5. Adotar o COMPLIANCE EM TODOS OS SETORES PÚBLICOS com o 

estabelecimento de normas e condutas para uma governança mais eficiente 

e transparente, visando estabelecer sistemas que permitam apenas condutas 

íntegras para o exercício da gestão pública, com a finalidade de prevenir, detectar 

e punir atos de corrupção.

6. Continuar a implantação do DISTRITO V, com licenciamento, projeto urbanístico 

e infraestrutura. Incentivar a instalação de empresas com base tecnológicas, com 

baixo impacto ambiental e com relevante interesse social, a fim de contribuir 

para o crescimento sustentável da cidade.

7. Investir na recuperação da infraestrutura dos quatro DISTRITOS INDUSTRIAIS.

8. Trabalhar em parceria com o Governo do Estado para fortalecer os POLOS DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO através de pacote de benefícios setoriais 

para a indústria de Alimentos e Bebidas, Couro e Calçado, Derivados de Petróleo 

e Petroquímico e Saúde.

9. Consolidar a implantação das PPPS - PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS 

referentes ao tratamento dos resíduos sólidos e troca do pátio de iluminação por 

lâmpadas de LED já em processo de conclusão, e, iniciar a PPP para concessão 

da área pública do aeroclube á iniciativa privada, trazendo benefícios financeiros 

e urbanísticos para a municipalidade.

10. Ampliar o APOIO E A GESTÃO PARA consolidação e atração de novos 

investimentos no SETOR IMOBILIÁRIO E HABITACIONAL agilizando processos, 

intensificando o diálogo, difundindo oportunidades para que permaneçam 

com os investimentos no município, mantendo os postos de trabalho atuais e 

ampliando a oferta.

#CIDADEDEOPORTUNIDADES
PREPARADA, PROTAGONISTA E INCENTIVADORA
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11. Capacitar, fortalecer e estimular os microempreendedores individuais a 

participarem dos processos licitatórios das compras públicas da região, indo de 

encontro da Lei complementar 147/2014 e ao Estatuto Municipal da Microempresa 

e Empresa de Pequeno Porte. Criar o Cadastro dos Microempreendedores 

Individuais, uma espécie de BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS MUNICIPAIS, 

a exemplo da BEC, para estimular a venda ao poder público, estimulando e 

injetando mais recursos na economia local.

12. Criar programas de estimulo as empresas que ofereçam oportunidades PARA 

JOVENS, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.

BAURU - CIDADE REFERÊNCIA REGIONAL

13. Consolidar, por meio do PACTO REGIONAL, a integração entre as cidades 

da região administrativa de Bauru para o desenvolvimento social, econômico, 

ambiental e político da região, fortalecendo o enfrentamento dos problemas 

comuns e definindo estratégias de crescimento.

BAURU – CIDADE PLANEJADA

14. Implantar o INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

BAURU, que atuará transversalmente na produção, análise e definição de 

cenários e ações estratégicas para o desenvolvimento do município.

15. Implantar o OBSERVATÓRIO DA CIDADE, instrumento de monitoramento 

dos indicadores municipais e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

ODSs que serão monitorados em parceria com o Conselho de Desenvolvimento 

Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru – CODESE.

16. Criar a COORDENADORIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

para potencializar a busca de recursos financeiros nas esferas federal e estadual, 

e em órgãos financiadores nacionais e internacionais.

17. Dar continuidade aos estudos e ações de planejamento estratégico do 

município, e à aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto 

da Cidade, possibilitando o racional aproveitamento do solo urbano e o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade.

18. Implantar o NOVO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO e a NOVA LEI DE USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO;

19. Incentivar as boas práticas na construção civil e a adoção de parâmetros de 

qualificação urbanística e de eficiência e sustentabilidade nas edificações, 

induzindo a uma transformação positiva do espaço urbano, com edifícios que 

respeitam o meio ambiente e privilegiam sua vizinhança e o espaço público.

BAURU – CIDADE RECONECTADA COM SUA HISTÓRIA

20. PROGRAMA VIVA CENTRO é o maior programa de revitalização da história 

da região central da cidade. Com recursos assegurados da Educação e dos 

convênios com o Governo do Estado de São Paulo, serão investidos mais de 50 

milhões de reais na continuação das ações de recuperação e revitalização do 

patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e de infraestrutura da região central 

da cidade, transformando a mesma em Pólo de Desenvolvimento. A implantação 

do Mercadão Municipal no antigo prédio da FEPASA (projeto em licitação); o 

funcionamento da Estação Educação e Arte com a reforma e revitalização da 

Estação Ferroviária (projeto em licitação); a implantação da Creche do Centro 

com Escola de Música e Teatro no lugar dos imóveis localizados acima da 
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Praça Machado de Melo (projeto finalizado); a execução do projeto vencedor 

de reforma, revitalização, enterramento de cabos do Calçadão da Batista de 

Carvalho; a revitalização e recuperação asfáltica das Avenidas Pedro de Toledo 

e Rodrigues Alves, (projeto em licitação); e a implantação do projeto “Ferrovia e 

Memória”, com passeios de Maria Fumaça conectando os edifícios históricos e 

museus, e a integração com a instalação do Parque Linear Urbano do Rio Bauru 

devem trazer de volta ao Centro a vida e o desenvolvimento.

21. Criar incentivos econômicos e legais para estimular o comércio e a ocupação de 

residências na região central.

22. PROJETO ARTE E GASTRONOMIA promover atividades culturais e eventos de 

gastronomia para estimular o turismo e o comércio na região central.

BAURU – CIDADE ESTRTUTURADA E INTEGRADA

23. PROGRAMA AVANÇAR que além de dar continuidade as ações já iniciadas 

vai implementar o maior programa de infraestrutura da história da cidade nas 

áreas da mobilidade e abastecimento, fortalecendo as parcerias com a iniciativa 

privada e com os governos estadual e federal. 

24. Três Avenidas de interligação de bairros serão executadas: Avenida Água do 

Sobrado que foi iniciada pela interligação da Rua Fortunato Resta até a Ambleto 

Bertolucci, a Avenida de interligação da Avenida Nuno de Assis até a Daniel 

Pacífico e o prolongamento da Avenida Nações Norte até o novo Distrito V.

25. Duplicação da Av. Affonso José Aiello, da Av. José Vicente Aiello, da Av. Maria 

Ranieri e da Av. Manoel Duque.

26. Construir o acesso da Avenida Duque de Caxias para a Avenida Nações Unidas 

sentido Centro-Bairro.

27. Dar continuidade na implantação do Viaduto da Cruzeiro do Sul sobre a Rodovia 

Marechal Rondon, em parceria com a Via Rondon.

28. Contratar projeto executivo e buscar investimentos para implantação da segunda 

alça do Viaduto Nicola Avalone, que vai interligar a Avenida Nuno de Assis até a 

Praça Espanha. 

29. Dar continuidade às ações de pavimentação asfáltica e recape: Avenida Pedro 

de Toledo, Avenida Rodrigues Alves, além de diversas ruas localizadas em bairros 

da cidade (Estância Balneária Águas Virtuosas, Vila Aimorés, Vila Aviação, Vila 

Aviação “B”, Quinta da Bela Olinda, Jardim Benícia, Chácaras Betânia, Chácaras 

Cardoso, Jardim do Contorno, Chácaras Cornélia, Jardim Country Club, Ferradura 

Mirim, Jardim Flórida, Jardim Fonte do Castelo, Parque Giansante, Chácaras Gigo, 

Jardim Imperial, Parque Industrial, Jardim Jacyra, Jardim Jamil, Jardim Jandira, 

Parque Jaraguá (parte baixa), Jardim Marabá, Jardim Marambá, Jardim Marise, 

Jardim Mary, Jardim Mendonça, Jardim Nicéia, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, 

Novo Jardim Pagani, Parque Panorama, Jardim Paulista, Parque Paulista, Parque 

Pousada da Esperança, Parque Primavera, Vila Regina, Chácaras Rodrigueiro, 

Parque Santa Edwirges, Vila Santa Filomena, Parque Santa Terezinha, Vila 

Santista, Jardim Santos Dumont, Chácaras São João, Jardim São Judas, Tangarás, 

Jardim TV, Parque Val de Palmas, Vale do Igapó, Jardim Yvone e Vila Zillo).

30. Construir os poços profundos: Mary Dota para 220 m3/H; Distrito Industrial III 

para 200 m3/H; Praça Portugal para 180 m3/H; Beija Flor para 250 m3/H e Villagio 

IV para 200 m3/H.
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31. Construir os reservatórios: Reservatório Apoiado Manchester para 2.000 m3; 

Reservatório Elevado Jardim América para 350m3; Reservatório Elevado da Vila 

Dutra 350m3; Reservatório Apoiado da Vila Dutra para 680m3; Reservatório 

Apoiado do Jardim Imperial para 3500m3; Reservatório Apoiado do Jardim TV 

2000 m3.

32. Reformar e ampliar a Estação de Tratamento de Água.

33. Realizar as obras de setorização do abastecimento: Conclusão da setorização do 

Jardim Bela Vista; Setorização do Sabiá e Andorinhas; Setorização Vila São Paulo 

e Jardim Ivone; Setorização do Mancheter e Tangarás; Setorização do Geisel; 

Setorização da Vila Dutra; Setorização do IX de Julho.

34. Reforma e ampliação das ETEs Candeia e Tibiriçá.

35. Finalizar a ETE Vargem Limpa em 2021

#CIDADEINTELIGENTE
GESTÃO INTEGRADA, EFICIENTE E TECNOLÓGICA

BAURU – CIDADE MELHOR GESTÃO DO BRASIL

36. Só a partir da experiência adquirida e do conhecimento profundo sobre o 

funcionamento da máquina pública atual, seus gargalos e eficiência e dificuldades, 

é possível implementar um novo modelo de governança que fortaleça a confiança 

da sociedade nas ações públicas. Neste contexto reforçamos a necessidade de 

implantação de um NOVO MODELO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL através da 

mudança organizacional da Prefeitura, DAE e EMDURB, que priorize a integração 

das políticas públicas, a eficiência, a adoção de indicadores de qualidade dos 

serviços prestados, a qualificação dos servidores públicos, o emprego de boas 

práticas, o controle e o estabelecimento de rotinas de gestão e a transparência 

na comunicação das ações.

37. DAE e EMDURB PERMANECEM COMO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, COHAB 

continua no caminho para o encerramento das atividades.

38. Construir, por meio de Parceria Pública Privada, o CENTRO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL, que integrará as secretarias em um único edifício construído 

com uso de tecnologias sustentáveis, economizando gastos com manutenção, 

zeladoria e alugueis.

BAURU – CIDADE EFICIENTE

39. INFORMATIZAR 100% dos serviços administrativos, implantando infraestrutura 
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interna, lógica e elétrica e sistemas inteligentes que integrem todos os órgãos 

municipais, trazendo mais agilidade e eficiência e menos burocracia à prestação 

dos serviços públicos.

40. Implantar plataforma inteligente de GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO 

MULTIFINALITÁRIO, que permitirá a integração entre serviços públicos com uso 

de informações geoespaciais, facilitando o acesso às informações municipais.

41. Criar PORTA ÚNICA DE ENTRADA AO CIDADÃO, evitando-se que munícipes 

tenham que percorrer diversos órgãos para obter documentos ou licenças, 

simplificando e desburocratizando a prestação de serviços públicos.

42. Adotar sistemas informatizados e colaborativos para gestão urbana e assistência 

ao cidadão, por meio de aplicativos de celular CIDADE ONLINE onde seja possível 

consultar dados e enviar sugestões, denúncias e informações de interesse coletivo.

43. Implantar o PROJETO CIDADE CONECTADA, ofertando acesso à Internet em 

praças públicas, pontos de ônibus e no entorno dos prédios públicos municipais.

44. SAUDE 100% DIGITAL, finalizar a implantação do sistema informatizado da Saúde, 

que vem possibilitando o monitoramento de todos os processos de compras, 

atendimento, dispensação, exames, e rotinas da saúde pública do município.

45. Ampliar os serviços de atendimento da OUVIDORIA MUNICIPAL, criando acessos 

por plataformas digitais.

BAURU – CIDADE QUE VALORIZA O SERVIDOR PÚBLICO

46. Consolidar e ampliar o canal de diálogo com os servidores através da MESA DE 

NEGOCIAÇÃO PERMANENTE – SINPE e das mesas setoriais.

47. Estabelecer REUNIÕES DE TRABALHO MENSAIS com o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais visando discutir, avaliar e propor medidas de 

melhorias estruturais e salariais para os servidores públicos.

48. MANTER O PLANO DE SAÚDE como está! Conquista assegurada com muito 

esforço e trabalho nos últimos anos, manteremos sem aumento dos percentuais 

de desconto hoje praticados.

49. Continuar com a política de pagamento das licenças prêmio e os benefícios das 

progressões e promoções.

50. Ampliar as ações da ESCOLA DE GOVERNO e os programas de capacitação e 

desenvolvimento dos servidores da administração direta e indireta oferecendo 

cursos de gestão e treinamento.

51. Criar o CANAL DE IDEIAS onde os servidores poderão contribuir com propostas 

e projetos inovadores e criativos relacionados à área de atuação. As ideias 

implementadas terão reconhecimento financeiro para seus autores, com 

mecanismo legal a ser criado.

52. Implantar a avaliação de desempenho anual e de estagio probatório por meio 

de sistema eletrônico abrangendo os três planos de cargos, carreiras e salários.

53.  ESTRUTURAR O SESMT (equipamentos e recursos humanos), fortalecer e instituir 

equipe multidisciplinar para acompanhamento de casos de readaptação, 

elaboração de projetos e programas vinculados a saúde ocupacional do servidor 

(PPRA - PCMSO) para toda a Prefeitura.
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54. Criar a DEDICAÇÃO EXCLUSIVA para cargos estratégicos do governo (Procurador, 

Engenheiro, Arquitetos, Auditores).

55. Consolidar e manter o Plano de Cargos, Carreiras e salários readequando a 

realidade do momento.

56. Garantir por meio de lei que o aumento da alíquota previdenciária do servidor 

público municipal ocorrerá somente a partir de 2022.

57. Instituir o teletrabalho (home office) de forma definitiva.

58. Manter o abono salarial ao servidor ativo e inativo. 

59. Manter o vale alimentação do servidor.

BAURU – CIDADE MAIS SEGURA DO BRASIL

60. Dar continuidade às atividades de prevenção primária, com ações de melhoria 

da iluminação pública, ampliação do PROGRAMA LIMPEZA PRA VALER para 

manutenção de praças e terrenos baldios.

61. Expandir a atuação da Atividade Delegada, em razão dos excelentes resultados 

obtidos, reforçando o aspecto positivo do emprego conjunto da Prefeitura 

Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, visando trazer eficiência à fiscalização e a 

ordem social almejada pela comunidade.

62. Incrementar com mais 30 câmeras de alta resolução e OCR – (Optical Character 

Recognition) o SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE BAURU, para 

acompanhamento do trânsito em pontos estratégicos do município, interligadas 

à central de monitoramento, operada em conjunto com a Polícia Militar.

63. Manter e AMPLIAR A RONDA ESCOLAR e o videomonitoramento nas escolas 

públicas. 
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BAURU – CIDADE CIDADÃ

64. Fortalecer e ampliar o ORÇAMENTO PARTICIPATIVO IMPOSITIVO, por meio 

da ampliação de valores aplicados todos os anos, e a valorização e participação 

protagonista das associações de moradores, lideranças comunitária, conselhos 

municipais e entidades representativas.

65. Instituir os PLANOS DIRETORES DE BAIRRO, em continuidade do processo de 

revisão do Plano Diretor Participativo.

66. Continuar a implantação das SUBPREFEITURAS NO LUGAR DAS REGIONAIS 

ADMINISTRATIVAS, levando a gestão publica para mais perto das pessoas, 

agilizando processos e o serviço prestado à população. 

BAURU – DE CASA E CIDADANIA

67. Ampliar o PROGRAMA CASA E CIDADANIA, atuando na atração de novos 

empreendimentos e investimentos públicos e privados para o setor habitacional, 

ampliando a oferta de moradias populares e minimizando o déficit habitacional 

no município.

68. Revisar o PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PLHIS.

69. Dar continuidade às ações de regularização fundiária de núcleos urbanos 

informais de interesse social.

70. Instituir PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL para moradias 

de baixa renda, em especial nos assentamentos recém regularizados ou em 

processo de regularização fundiária.

BAURU – CIDADE AMIGA DOS FEIRANTES E PRODUTORES RURAIS

71. Instalar O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR, integrado com produtores e facilitando a venda para a merenda 

escolar, revendedores e consumidores.

72. Fortalecer as FEIRAS LIVRES, com padronização e melhoria das instalações.

#CIDADEPARTICIPATIVA
GESTÃO COMPARTILHADA, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 

#CIDADEACOLHEDORA
CUIDAR DAS PESSOAS E GARANTIR SEUS DIREITOS 
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73. Integrar produtores rurais e consumidores urbanos e implantar a unidade de 

produção, beneficiando a transformação de produtos para aumentar a capacidade 

de geração de emprego e renda, além do aproveitamento e agregação de valor 

aos produtos: compra direta, merenda escolar, hortas comunitárias e centros de 

comercialização.

74. Criar o MELHOR CAMINHO MUNICIPAL, equipe técnica e equipamentos 

especializados para formação do comboio rural, visando ajustar, reformar 

e dar manutenção nos mais de 300 quilômetros de estradas rurais que 

temos no município.

BAURU – CIDADE SAUDÁVEL

75. Fortalecer a regionalização/distritalização, como estrutura de gestão, de atenção 

e de vigilância em saúde, para garantir um conjunto mínimo de serviços de 

saúde e atender a população nas localidades em prevenção, promoção da saúde, 

cuidado na atenção básica, acesso para especialidades, a urgência e emergência 

e assistência farmacêutica.

76. Ampliar o numero de FARMÁCIAS pelos territórios da cidade.

77. Ampliar o Programa REMÉDIO EM CASA para pessoas com dificuldade de 

locomoção.

78. Implantar atendimento de PEDIATRIA NA UPA MARY DOTA.

79. Implantar o PROGRAMA MUNICIPAL DE TERAPIA ASSISTIDA COM ANIMAIS 

junto à rede de saúde de Bauru.

80. Implantar o PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM e intensificar ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças, principalmente o câncer de 

próstata.

81. Implantar novas POLICLÍNICAS com especialidades médicas e fortalecer a 

existente com médicos especialistas e profissionais das mais diversas áreas 

(fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, entre outras).

BAURU – CIDADE QUE CUIDA DAS PESSOAS

82. Implantar o PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, aliando a alimentação saudável, 

atividades de prevenção, promoção de saúde e atividades físicas.

83. Criar o CENTRO DE REFERÊNCIA DO ADOLESCENTE, com atendimentos e 

acompanhamentos para crianças e adolescentes em situação de violência.

84. Dar continuidade e ampliar os serviços prestados pela CASA DA MULHER, com 

equipe multidisciplinar, garantindo assistência integral e serviços de referência 

para acompanhamento da violência de gênero.

85. Ampliar os SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROMAI, visando a implantação 

do Centro de Cuidado em Saúde da Pessoa Idosa, com orientação às famílias, 

cuidadores, além de formulação de políticas para atender à população idosa, 

cada vez maior.

86. Investir em REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES DAS UNIDADES DE 

SAÚDE da Vila Dutra, 9 de Julho, Nova Bauru, Núcleo de Saúde Centro, Jardim 

Nicéia, Vila do Sucesso (Ferradura), Vila Falcão e Mary Dota.
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87. Transformar o Pronto Socorro Central no CENTRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

88. Ampliar os NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), de modo 

a garantir retaguarda às equipes de saúde da família, possibilitando a oferta 

de ações de outros profissionais na atenção básica (fisioterapeuta, psicólogo, 

nutricionista, assistente social, educador físico, entre outros).

89. Ampliar os de EXAME DIAGNOSTICO NO CEDIB, que já dispõe de tomógrafo 

digital, mamógrafo digital, ultrassonografia e agora passará a ter também a 

disposição da população com exame preventivo a angiotomografia que permite 

a perfeita visualização de problemas cardíacos, aneurismas e obstruções de vasos 

sanguíneos.

BAURU – CIDADE DE UNIVERSIDADES

90. Estabelecer PARCERIAS com as universidades e instituições de ensino para o 

desenvolvimento de pesquisas, programas e ações em diferentes áreas.

91. Oferecer a rede municipal de saúde como cenário de prática para abertura de 

Residências Médicas através das duas instituições de ensino superior de medicina 

nas áreas mais deficitárias como pediatria, ginecologia, saúde da família.

92. Criar NÚCLEO DE PESQUISA para aprimorar a produção científica na Secretaria 

de Saúde.

BAURU – CIDADE EDUCADORA

93. Implantar a Escola do Futuro, integrando as atividades pedagógicas no espaço 

compartilhado para atender uma Escola Municipal de ensino infantil de período 

integral, uma Escola de Ensino Fundamental de período integral e um Centro 

dia do Idoso. Projeto já finalizado que deve ser implementado após a demolição 

da escola infantil inacabada na região do Isaura Pita Garms.

94. Finalizar a construção das escolas: EMEII Fortunato Rocha Lima; EMEII Tangarás; 

e EMEII Jardim Ivone e as obras de ampliação e reforma das escolas: EMEF Santa 

Maria; EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo; e EMEI Edna Kamla Faina.

95. Iniciar as obras de ampliação e reforma das escolas: EMEF Waldomiro Fantini; 

EMEF José Romão; EMEI Vera Lúcia Cuy Savi; EMEII Apparecida Pereira Pezzatto; 

e EMEI Aida Tibiriçá Borro.

96. Iniciar as construções das escolas: EMEII Praça Machado de Melo; EMEII do 

Centro; EMEF da Rua Padre João; EMEII/EMEF Escola do Futuro; EMEII Granja 

Cecília; EMEF Vila São Paulo; e EMEI Vila São Francisco (próximo ao Jd. Estoril).

97. Implantar novas escolas em prédios adquiridos: EMEII Rua São Luiz (Higienópolis); 

e EMEII Rua Edson Rodrigues Pita (Vila Rocha).

98. ESTAÇÃO EDUCAÇÃO E ARTE: Promover a restauração e reestruturação do 

prédio da antiga Estação Ferroviária para abrigar a Estação Educação e Arte, 

que funcionará como sede da Secretaria de Educação e para a realização de 

atividades de contra-turno das escolas, com atividades culturais e integrado ao 

projeto de revitalização do centro.

99. PLANETÁRIO: Ambiente especialmente projetado com o objetivo de simular 

o céu estrelado noturno e diurno em diferentes épocas do ano, com o objetivo 

principal de ensinar e divulgar a Astronomia. Será instalado em área ao lado da 

EMEF Cônego Aníbal de Frância / Parque São Geraldo.
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100. ESCOLA PARQUE - ESTAÇÃO CIÊNCIA: Para disseminar projetos e 

pesquisas produzidos pelas instituições de ensino superior do município, bem 

como estimular a inovação tecnológica e científica, para que se tornem acessíveis 

à população de Bauru e região.

101. IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS: Criação de um centro de 

mídias do sistema municipal de ensino, responsável pela elaboração técnica e 

disseminação de materiais didáticos virtuais, voltados à estudantes da educação 

básica, bem como à servidores em formação continuada, contemplando os 

diferentes estilos de aprendizagem.

102. INCLUSÃO DIGITAL, ENSINO HÍBRIDO E PLATAFORMA EDUCACIONAL: 

implantação, implementação e consolidação do processo de inclusão digital 

em todas as escolas municipais. Sistematização das estratégias de ensino e 

aprendizagem nas modalidades presencial e à distância (ensino híbrido), por 

meio da consolidação de uma plataforma digital responsiva e acessível a todos, 

alinhando as escolas municipais à nova realidade mundial.

103.  ARTE NAS ESCOLAS: Levar as atividades culturais para dentro das escolas, 

desenvolvendo atividades de contra-turno e de sensibilização dos alunos às artes 

em geral.

BAURU – CIDADE DE BEM ESTAR SOCIAL

104.  Ampliar os Centros de Referência em Assistência Social e criar o CRAS EM CASA, 

com serviço à domicílio para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

105. Manter as políticas de PARCERIAS COM ENTIDADES para prestação de 

serviços sócio-assistenciais e implementar mecanismos de controle e avaliação 

dos serviços das entidades parceiras da Prefeitura.

106. Fortalecer a política de SEGURANÇA ALIMENTAR e nutricional, com a implantação 

de cozinhas comunitária em regiões vulneráveis, com Mary Dota, Vila do Sucesso, 

Nicéia e Fortunato Rocha Lima.

107. Criar a COORDENADORIA DA MULHER fundamental para implantação de 

políticas e legislação para promoção de igualdade de gênero.

108. Criar a COORDENADORIA DA JUVENTUDE e implantar e regulamentar a 

Lei que criou o Conselho Municipal de Juventude.

109. Fortalecer os serviços de proteção já existentes por meio de convênios com 

entidades federais e estaduais, além de estimular o uso de serviços telefônicos 

como o SOS-CRIANÇA, o Disque 100 e os telefones dos próprios Conselhos 

Tutelares para encaminhamento de denúncias.

110. Assumimos o compromisso de tornar efetivo o controle social por meio do 

FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS (de direitos e tutelares) na formulação e 

gestão da política para a criança e ao adolescente, dando-lhes efetiva condição 

de funcionamento.

111. Ampliar as ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE não apenas do acesso ao 

meio físico, mas igualmente à comunicação e à informação, temas fundamentais 

para as pessoas com deficiência auditiva e visual, dentre outras como normas 

urbanísticas municipais que facilitem a circulação das pessoas com deficiência 

pela cidade.

112. Ampliar o controle do nivelamento das calçadas e passeios públicos, seguindo 

parâmetros universais de acessibilidade.
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113. Apoiar a realização de programas de esporte, lazer, arte e cultura que 

promovam a inclusão social, contemplando artistas e atletas com deficiência;

114. Criar a SALA INCLUSIVA NA DIVISÃO DE ENSINO AS ARTES que atenderá 

alunos com deficiência de uso compartilhado.

115. Concluir a construção das moradias VIDA LONGA, em parceria com o Governo 

do Estado.

116. Apoiar as ações de DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS em todas as esferas e 

o Conselho Municipal de Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de 

formular propostas e realizar ações preventivas, corretivas e reparadoras.

BAURU – CIDADE SOLIDÁRIA

117. Fortalecer o Fundo Social de Solidariedade, consolidando projetos e ações para 

atendimento às pessoas vulneráveis.

BAURU – CIDADE CULTURAL

118. Regulamentar a lei que criou o SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA.

119. Levar as atividades culturais para dentro das escolas, desenvolvendo atividades 

de contra-turno e de sensibilização dos alunos às artes em geral.

120. Modernizar as Bibliotecas Ramais com sistema de atendimento e 

acervo integrado e instalar a Nova Biblioteca modelo no Núcleo Mary Dota, 

transformando-a num mini Centro Cultural.

121. Implantar NOVA SEDE DA PINACOTECA MUNICIPAL com maior espaço de 

salva-guarda das obras e acervos, com salas multiuso para realização de oficinas, 

palestras e exposições e digitalizar o acervo da Pinacoteca e oferecer exposições 

virtuais mediadas por ações educativas.

122. Implantar o PROJETO CIRCULAÇÃO CULTURAL NOS BAIRROS, com a aquisição 

de tendas infláveis de grande porte (Tendas Culturais) para descentralização 

da cultura, com aulas interativas e apresentações de teatro, música, dança, 

cinema e outras linguagens artísticas com foco nas comunidades com maior 

vulnerabilidade social.

123. Apoiar e incentivar os artistas locais, fomentar festivais de música e teatro e 

estimular a criação de cursos de artes cênicas e de artes em geral, bem como 

produções literárias e afins.

124. Valorizar os festejos populares, como o carnaval, as festas juninas e o Natal, 

sob a perspectiva da valorização dos artistas locais e da descentralização dos 

eventos culturais.

125. Adquirir mais um CAMINHÃO PALCO para desenvolvimento das ações culturais 

no município. 

BAURU – CIDADE DE QUALIDADE DE VIDA

126. Implantar GRAMADOS SINTÉTICOS E ILUMINAÇÃO nos estádios Sylvio de 

Magalhães Padilha (Padilhão), Horácio Alves Cunha (Bela Vista); e Campo Nelson 

Reginato do Canto (Jardim Redentor).
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127. Reformar o Estádio Edmundo Coube, com melhorias na pista de atletismo, 

iluminação e ampliação da arquibancada para receber jogos oficiais.

128. Construir QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS nos bairros Mary Dota, 

Pousada da Esperança, Jardim Nicéia e no Estádio de Futebol Luiz Edmundo 

Coube, que poderão ser utilizadas como espaço multiuso para atividades 

diversas, além de receber jogos, atividades de dança, lutas, patinação, jogos de 

tabuleiros, entre outras.

129. Revitalizar o Centro Social Urbano (CSU).

130. Fortalecer e ampliar os PROJETOS EDUCATIVOS NO ESPORTE PARA 

CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES, com estímulo a diferentes práticas 

esportivas, por meio de parcerias com a iniciativa privada e acesso a programas 

governamentais.

131. Incentivar as aulas de educação física nas escolas municipais, melhorando a 

infraestrutura de quadras e outros espaços esportivos bem como qualificando 

o corpo docente para uma ação educativa, tendo o esporte como um vetor de 

fortalecimento da cidadania.

132. Criar os programas Esportivo ATLETA NA ESCOLA, descobrindo talentos, 

incluindo modalidades paradesportivas.

133. Criar o PROGRAMA ESPORTE E SAÚDE, com a promoção da avaliação física 

de alunos em eventos esportivos, assim como nos festivais esportivos municipais.

134. Criar o PROJETO VEM DANÇAR COMIGO, com o objetivo de propiciar ao público 

idoso dos centros esportivos, encontros sociais e de lazer através da dança para 

pessoas de todas as idades, trazendo consigo grande apoio social, cultural de 

interatividade.

135. Otimizar a Praça Paradesportiva e incentivar a prática das modalidades 

paraolímpicas em parceria com instituições como APAE, SORRI entre outras, 

no contra-turno das escolas municipais e estaduais, e promover a formação de 

professores de educação física nestas áreas.
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BAURU – CIDADE DE SUSTENTABILIDADE

136. Dar continuidade à execução dos projetos dos Parques Urbanos Lineares 

localizados nos fundos de vale da cidade recuperando os aspectos naturais e 

urbanísticos para implantação de um sistema integrado de equipamentos 

públicos interdisciplinares, que reflitam positivamente na valorização dos espaços, 

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

do acesso ao lazer, na integração de bairros, na mobilidade urbana e na garantia 

constitucional na melhoria da qualidade de vida da população.

137. Aumentar o índice de áreas verdes por habitantes, por meio da recuperação 

das áreas de preservação permanente e plantio de mudas em áreas verdes e 

calçadas.

138. Qualificar as PRAÇAS E BOSQUES da cidade com equipamentos, arborização e 

iluminação, valorizando os espaços verdes e trazendo segurança e uso sustentável 

para essas áreas. 

139. Promover consórcios e parcerias com a iniciativa privada para a construção 

e manutenção de grandes parques urbanos, tais como o Parque do Aeroporto, 

o Parque Jurandyr Bueno Filho e o Parque da Lagoa da Quinta da Bela Olinda.

140. Implantar PROGRAMA DE HORTAS URBANAS em terrenos desocupados 

da cidade, criando incentivos para essa utilização.

141. Implantar as PRAÇAS GASTRONÔMICAS, oportunizando a geração de renda e 

as atividades culturais e de lazer na região central da cidade e nos bairros.

142. Adotar técnicas de REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS para pavimentação 

de estradas e vias públicas.

BAURU – CIDADE DE MOBILIDADE

143. Dar continuidade à implementação das ações previstas no PLANO DE 

MOBILIDADE.

144. Implantar PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO de calçadas associada à arborização 

urbana.

145. Investir na segurança de ciclistas e pedestres, com vias adequadas, sinalização, 

acessibilidade e instalação de locais para a guarda de bicicletas.

146. Recuperar e IMPLANTAR NOVAS CICLOVIAS e ciclofaixas criando conectividade 

entre as vias existentes.

147. Qualificar o transporte coletivo com veículos não poluentes, climatizados e com 

acesso à internet.

148. REMODELAR OS PONTOS DE ONIBUS para oferecer mais conforto ao 

usuário do transporte coletivo, integrando-os ao Projeto Cidade Conectada, com 

disponibilização de acesso à internet e pontos de energia para a recarga de celular.

149. Implantar PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS na região central 

e nas principais avenidas e ruas de movimento de pedestres.

#CIDADESUSTENTÁVEL
PLANEJADA PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES 
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150. Dar continuidade ao Programa ao Programa de Educação no Trânsito, voltados 

para crianças em idade escolar e adultos em geral.

151.  Ampliar o programa de Ruas de Lazer nos finais de semana, com fechamento 

de vias para o tráfego motorizado, articulado com a programação cultural, de 

esportes, de lazer e educação ambiental em avenidas como a Nações Unidas, 

próximo ao Parque Vitória Régia, dentre outras. 

BAURU – CIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA

152. Investir na RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO BATALHA e outros mananciais, 

através do fundo de investimento aprovado junto ao DAE.

153. Ampliar o serviço de coleta seletiva realizado por meio das cooperativas, 

investindo na modernização de equipamentos e procedimentos. 

154. Fortalecer a implantação de POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

envolvendo universidades, escolas e demais órgãos públicos, redes, movimentos 

sociais e toda a sociedade civil organizada.

155. Criar programas e projetos, em conjunto com universidades, ONGs e instituições 

governamentais para a PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE NAS ÁREAS DE 

CERRADO E MATA ATL NTICA incidentes no município.

156. Estimular a utilização de ENERGIA SOLAR e de outras fontes para fornecimento 

aos prédios públicos, bem como estimular o uso de água de chuva e reuso.

BAURU – CIDADE QUE RESPEITA TODAS AS FORMAS DE VIDA

157. Implantar o Centro de Reabilitação de Animais em vulnerabilidade, dotado de 

Hospital Veterinário e da Farmácia Pet no imóvel que recebemos de doação do 

Governo do Estado.

158. Ampliar, em parceria com ONGs de proteção animal, programas para o bem-

estar, proteção, castração e prevenção de doenças.

159. Implantar o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Selvagens.

160. Ampliar o serviço de castração de animais domésticos, com a implantação 

do segundo castramóvel, levando o serviço para zona rural do município.
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