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INTRODUÇÃO 

 

O mundo atravessa sua pior crise econômica e humanitária desde a crise de 1929.              

Temos uma pandemia assolando populações do mundo todo, principalmente as camadas           

mais pobres que já sofrem com o desemprego e a falta de acesso à serviços básicos para                 

garantia de uma vida digna, juntamente com conflitos armados e governos que estão             

interessados apenas em manter o quadro de exploração, sem melhoras para a vida das              

pessoas que dirá uma perspectiva emancipatória.  

No Brasil, a eleição do atual governo Bolsonaro em 2018 é o coroamento da política               

de destruição da soberania nacional e de discriminação das pessoas por gênero e raça,              

dando apoio através de falas e decisões políticas que legitimam a tal discriminação contra              

pessoas cuja vida não tem o mínimo valor para o Estado. Mas é preciso pontuar que os                 

problemas não surgem no governo Bolsonaro, o cenário político é resultado das decisões de              

todos os governos anteriores, inclusive nos anos de governos do PT que com sua covarde               

política de alianças com partidos ditos de centro e de direita, enfraqueceu as tentativas de               

reformas populares e freou qualquer movimentação de tentar emancipar este país do            

domínio das potências estrangeiras e banqueiros. 

Bauru não está descolada deste contexto. Nossa cidade tem população trabalhadora,           

juventude criativa e está situada em uma área de Cerrado e Mata Atlântica ricos em fauna e                 

flora, com importantes entroncamentos hídricos o que lhe dá oportunidade para despontar            

com modelo de ocupação respeitosa da natureza e cidadania pautada na democracia            

participativa. Em outras palavras Bauru poderia ser uma cidade boa e acolhedora para todas              

as pessoas, porém os poderosos e seus representantes políticos preferem manter uma            

cidade desigual e injusta em que até o acesso ao centro da cidade se torna um desafio para                  

as pessoas comuns. Essa lógica não vem de hoje pois a história de Bauru é a história de um                   

território onde pessoas ricas de dinheiro e poder político, mas miseráveis de perspectivas             

humanitárias promoveram um verdadeiro genocídio das populações indígenas que aqui          

habitavam, roubaram terras de pessoas humildes e estrangularam o desenvolvimento social           

do município em nome de seus privilégios.  

Por esses verdadeiros crimes permitidos por lei são reconhecidos ainda hoje como            

fundadores, pioneiros tendo seus nomes estampados em ruas e praças. Muitos dos que hoje              

controlam a cidade através de cargos políticos e especulações financeiras são           

representantes dos mesmos interesses daqueles clãs de invasores. Preferem se alinhar com            

o que há de pior na política nacional e entregam à população nada mais que uma política                 

excludente e retrógrada que se manifesta todos os dias à olhos vistos de quem caminha               

 



pela cidade: miséria, desemprego, falta de perspectivas para a juventude, serviços públicos            

sucateados, etc. 

Mas o PSOL quer virar a mesa do poder, queremos que a periferia seja o centro.                

Acreditamos que a construção de uma cidade justa e inclusiva só é possível se a população                

indignada com tanto descaso, se unir, se organizar e colocar a máquina pública para              

funcionar em benefício dos mais pobres, das mulheres e mães chefes de família, da              

negritude, da população LGBTI e todes demais historicamente oprimides, privades de           

prioridade política e não apenas para uma minoria privilegiada, como acontece hoje.            

Queremos uma cidade para os 99%! 

É com esta vontade imensa de mudanças que o Partido Socialismo e Liberdade              

(PSOL) se apresenta como uma alternativa clara a velha direita carcomida que comanda a              

cidade em nome dos grandes interesses imobiliários e empresariais. Não acreditamos que            

as eleições dos mesmos barões irão trazer melhorias para a vida do povo. Ao contrário, nós                

do PSOL somos claros em dizer que só a luta muda a vida!  

Por isso nossa chapa se apresenta com o nome “NAS RUAS E NAS LUTAS!”. Pois é                

nas ruas que o povo organizado faz sua luta todos os dias por uma vida melhor! Não basta                  

votar, temos que lutar para construir a sociedade e a cidade que queremos: mais bela,               

justa, igualitária, democrática e socialista.  

O que é o socialismo? É uma sociedade justa onde não exista exploração do ser               

humano. É uma sociedade onde exista respeito pela natureza e carinho pelo nosso planeta,              

uma sociedade onde as coisas são produzidas para atender às necessidades das pessoas e              

não para gerarem lucro desenfreado para uma minoria endinheirada. É a sociedade do             

bem-viver a liberdade, a igualdade e a fraternidade. 

Dessa forma, neste importante momento para debate e atuação política, o PSOL            

participará das eleições municipais com a intenção de denunciar os problemas da cidade,             

pensar soluções simples e objetivas, aglutinando pessoas em torno de propostas que            

resultem em benefícios para toda a população. Porém o mais importante é que não              

queremos apenas que o povo se organize e lute por melhorias da sociedade, mas              

principalmente, se una e se organize para transformar essa sociedade. O povo não tem              

nada a perder, mas tem uma cidade para conquistar!  

Trabalhadoras e trabalhadores de todos os cantos da cidade de Bauru, acreditem em             

sua força e uní-vos!  

 

PRINCÍPIOS PROGRAMÁTICOS 

 

 



1) Partimos de uma severa crítica ao sistema capitalista como um modo de produção             

baseado no individualismo, no egoísmo, na exploração, no enriquecimento de uns           

poucos sem qualquer responsabilidade social, humana e ambiental. 

2) Defesa do socialismo com democracia e liberdade. Não existe sociedade          

verdadeiramente socialista sem democracia, e não existe democracia sem equidade.          

Enquanto nossa sociedade for tão desigual onde as pessoas não tem acesso as mesmas              

oportunidades não existe democracia. 

3) A verdade é dura: não existe capitalismo sem opressão contra as mulheres, negros,             

LGBTT, indígenas, etc. A opressão desses setores é parte constitutiva da lógica do             

sistema, dividindo os trabalhadores, super-explorando de forma especial uma parte da           

classe e fomentando uma ideologia reacionária de preconceito e discriminação. 

4) Nenhuma aliança com partidos representantes da velha política. A verdadeira aliança           

que queremos é com as trabalhadoras e com os trabalhadores!  

5) Oposição e denúncia da manutenção do modelo neoliberal pelos governos municipais,           

estadual e federal que esmaga as finanças dos municípios e condiciona todas as             

políticas públicas por meio das exigências de austeridade fiscal para pagamento da            

dívida pública aos financistas, o que implica em redução do FPM (Fundo de Participação              

dos Municípios). 

6) Denúncia da criminalização dos movimentos sociais. Exigir dos governos e do judiciário            

o respeito ao direito de greve e de manifestação estabelecidos em lei na Constituição              

de 1988. 

7) Defesa de um programa socialista, democrático e construído a várias mãos de            

trabalhadores e trabalhadoras, que deve reger este programa municipal, que rejeita           

personalismos, o paternalismo e o assistencialismo. Direito não é favor! 

8) Defesa de um modelo de desenvolvimento urbano que não agrida nem destrua a             

natureza, ao contrário, proteja as áreas de cerrado existentes em nosso município,            

cuide de nossos rios, córregos e nascentes, proteja os animais e todo bioma que nos               

cercam, aliando tais medidas diretas com práticas educativas que direcionam o povo,            

principalmente as crianças e jovens, a pensar a Natureza como parte de si mesmos. 

 

DIRETRIZES DE GOVERNO 

 

Um governo verdadeiramente democrático não é aquele que usa o povo apenas para             

se eleger. O PSOL acredita que é possível trazer o povo para as decisões políticas e dessa                 

 



forma, criar mecanismos verdadeiramente participativos. Queremos que o povo faça          

política! Portanto, como diretrizes de governo queremos: 

 

I. Promoção da participação cidadã, garantindo a presença do popular nas decisões            

estratégicas do município e nas políticas regionais.  

II. Estabelecimento de uma ética de responsabilidade social, tendo as periferias da            

cidade enquanto prioridades, garantindo o resgate da dívida social através do           

direcionamento de serviços e investimentos públicos para as áreas e setores mais            

abandonados.  

III. Separação entre o poder público e o poder privado, com transparência            

administrativa, fiscalização democrática sobre as ações do governo municipal e o uso dos             

recursos públicos, além de realização de auditoria rigorosa das Contas públicas. 

IV. Racionalização da máquina administrativa, extinguindo os Cargos de confiança,          

deixando apenas o estritamente indispensável como Secretários Municipais e Chefia de           

Gabinete, aproveitando totalmente os servidores de carreira em cargos de direção. Só um             

corpo permanente e bem treinado de funcionários públicos será capaz de entregar uma             

máquina pública eficiente e que esteja a serviço da sociedade. 

V. Prioridade absoluta às Políticas Sociais e Instalação de Políticas de emancipação            

econômica, geração de trabalho e renda e autonomia financeira, priorizando as famílias            

mais pobres e aquelas que são mantidas por mães solos. 

 

Assim, chamamos o povo bauruense a votar em nossas candidaturas, pois a construção             

de mandatos populares é uma forma de fortalecer os movimentos sociais e as reivindicações              

da classe trabalhadora.  

Com estas diretrizes, apresentamos à todas e todos a proposta baseada nos            

seguintes eixos, que sustentarão, democraticamente, o programa municipal de governo.          

São eles: 

1 - Trabalho e economia: contêm propostas para os trabalhadores e servidores públicos,             

bem como discutiremos a situação financeira de Bauru;  

2 - Combate ao racismo: é voltado para as propostas da comunidade negra e de combate                

ao racismo;  

3 - LGBTI, gênero e sexualidade: pautamos propostas de políticas públicas para a             

comunidade lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti e transgênero;  

4 - Ecossocialismo: contêm as propostas para saneamento básico, água e de meio             

ambiente;  

 



5 - Feminismo e direitos das mulheres: Neste eixo entram as pautas do feminismo e as                

propostas para os direitos das mulheres; 

6 - Segurança pública e Direitos Humanos: Neste eixo apresentamos propostas para            

segurança pública da cidade, desmilitarização da PM, descriminalização das drogas e           

direitos humanos;  

7 - Saúde Pública: Neste eixo apresentamos propostas para a saúde pública;  

8 - Assistência Social: Neste eixo encontram-se propostas para assistência social. 

9 - Participação popular e movimentos sociais: Aqui pautamos a propostas para ampliação             

da participação popular e movimentos sociais;  

10 - Transporte, mobilidade e reforma urbana: Este eixo está voltado para a discussão de               

propostas para o transporte público, a expansão da cidade, organização do acesso à cidade              

e a mobilidade urbana;  

11 - Educação pública e juventude: Neste eixo apresentamos propostas para educação            

pública municipal, bem como políticas de acessos e direitos para a juventude. 

12 - Política cultural e expressão popular: Neste eixo abrimos espaço para propostas             

voltadas a cultura e suas faces de expressão. 

 

1 – TRABALHO E ECONOMIA 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é o primeiro elemento que um programa municipal             

deve enfrentar. Sobre ela, queremos afirmar que não somos contra a responsabilidade com             

o dinheiro público, pelo contrário, defendemos todo rigor com a coisa pública. No entanto,              

somos contra que essa lei, promulgada Fernando Henrique Cardoso (do PSDB), que vem             

sendo usada apenas para limitar os gastos sociais e os salários dos servidores. A ela               

contrapomos a necessidade da responsabilidade social e a redução substancial e imediata            

da parcela da renda nacional que fica com os banqueiros através do pagamento da dívida               

pública, recursos que deverão ser revertidos para investimentos sociais e na elevação dos             

salários dos trabalhadores. Defendemos a imediata valorização do serviço público e dos            

servidores públicos, com salários compatíveis com sua importância para a cidade. Assim,            

propomos: 

● Auditoria cidadã das dívidas e das contas municipais, buscando conter desperdícios           

com o dinheiro público, rever aluguéis, bem como dar mais transparência aos gastos             

e dívidas do município. 

● Taxação progressiva para que as grandes corporações e conglomerados empresariais          

que lucram astronomicamente com a cidade contribuam mais com a cidade, no que             

tange aos impostos municipais; 

 



● Investimento no social como forma de incrementar a receita do município: incentivar            

a criação de cooperativas de trabalhadores, economia solidária, feiras de agricultura           

familiar, feiras de arte, eventos universitários, festas populares, rede de economia           

criativa, etc.  

● Incentivar a indústria da cultura e do entretenimento, que preencherão uma lacuna            

na cidade de Bauru, além de incrementar a rede hoteleira e a gastronômica; 

● Incentivar as pequenas e médias empresas, desestimulando a existência dos          

oligopólios econômicos. 

● Criar políticas econômicas que enfrente a pandemia como a criação de uma            

cooperativa municipal para os entregadores de aplicativos, com taxas justas que não            

prejudiquem o trabalhador da entrega e nem os donos de restaurantes. 

 

Combate à corrupção e pela transparência 

Transparência total dos contratos com empresas, com a mais ampla publicidade de            

seus conteúdos no site da prefeitura. Os pregões e licitações de compras deverão ser todos               

eletrônicos, em tempo real, com acompanhamento pela população através do site da            

prefeitura. Redução imediata e substancial dos cargos comissionados e dos privilégios.           

Estabelecimento dos salários dos cargos de gestão no nível dos salários da função de origem               

ou da média dos funcionários municipais com mesma função, sem nenhum privilégio.            

Cobrança dos grandes devedores de IPTU, ÁGUA e ISS. Criação do Comitê Popular da              

Transparência, órgão formado pelos cidadãos da cidade, sem atrelamento ao governo, que            

acompanhe de perto licitações, obras, contratos, financiamentos públicos e outras ações da            

gestão municipal. 

 

2. COMBATE AO RACISMO 

Em países como o Brasil de história colonial e escravista onde o Estado foi              

constituído em cima da morte de corpos indígenas e da força de trabalho de pessoas negras                

é evidente a conexão entre o racismo e a exploração de classe. O Brasil foi o último país do                   

Ocidente a abolir a escravidão e um dos mais empenhados em disseminar a eugenia como               

forma de embranquecer as pessoas nascidas no Brasil, nem educação, nem trabalho ou             

qualquer outro tipo de reparação foi feita ao povo negro após a abolição. Especialmente              

após a década de 30 foi difundido no Brasil o mito da democracia racial na tentativa de                 

apagar as pessoas racializadas assumindo que toda sociedade faz parte de uma só raça e               

identidade nacional desincentivando assim a luta contra discriminação e racismo. Na           

Ditadura Militar essa ideologia ganhou o reforço das forças repressivas do Estado atuando             

 



na perseguição a diversos grupos de militantes negros como por exemplo o Movimento             

Negro Unificado (MNU). 

A democracia racial se prova até hoje ser uma piada de mau gosto porque as               

pessoas negras continuam sofrendo as consequências do crime da escravidão sendo as            

mais mal pagas, com os trabalhos mais precarizados sem direitos, as que menos tem              

acesso à educação superior, as que mais morrem pelas mãos da polícia e, no momento,               

também são homens negros as maiores vítimas de covid-19 no Brasil. Frente a toda essa               

realidade de opressão racial histórica o movimento negro é uma das frentes de resistência              

que mais tem se desenvolvido nesses tempos de convulsão social e crise econômica. Como              

não poderia deixar de ser, crescem as demonstrações de luta do povo negro em resposta a                

violência policial direcionada à periferia com disfarce de “guerra às drogas”. 

No Brasil, vemos diversos ataques oriundos de todos os governos, como cortes de             

orçamento e programas sociais, contrarreforma agrária, e urbana, retirada do direito a            

demarcação de terras dos quilombolas e indígenas, entre outros além de que, sendo a              

maior parte da população pobre, todas as políticas de sucateamento dos serviços públicos e              

retirada de direitos previdenciários e trabalhistas afetam diretamente e com mais impacto a             

negritude. 

A luta contra o encarceramento em massa e contra o genocídio da juventude negra              

tem sido o maior dos enfrentamentos do movimento negro porque é a maneira mais cruel e                

violenta que o Estado demonstra o racismo estrutural. O PSOL está junto com aqueles que               

acreditam que o governo municipal deve apoiar ações de combate ao racismo e a violência               

contra os negros e negras e defendemos: 

● Aprovação do Projeto de Lei que institui como feriado municipal no dia 20 de              

novembro (Dia Nacional da Consciência Negra). 

● Criação de um curso de formação sobre colonialismo e escravismo que seja            

impulsionado pela prefeitura e construído em conjunto com o movimento negro através do             

Conselho Municipal da Comunidade Negra, com foco em combate ao racismo.  

● Adoção de medidas concretas contra atos de intolerância religiosa cometidos no           

município contra as religiões de matriz africana ou indígena, indicamos uma multa simbólica             

e a frequência no curso com foco em combate ao racismo.  

● Pela Implementação da Lei 11.645/2008 que obriga o ensino da história e da cultura              

africana e afro-brasileira e indígena em todas as escolas. 

● Fiscalização e apuração as denúncias de violência racial em nossa cidade para            

realização de um mapeamento ou pesquisa em colaboração com as faculdades de ciências             

humanas para traçar um plano de combate ao racismo municipal.  

 



● Construir o Plano Municipal de Combate ao racismo em conjunto com a população             

negra. 

● Renomear locais públicos que levam nomes de algozes do povo preto e indígena. 

● Mapeamento de descendência da população de Bauru e distritos para que se tenha             

dimensão de sua ancestralidade e do número de pessoas de origem indígena destas terras.  

● Incentivo da ocupação de espaços públicos para expressão da história do povo preto             

e indígena. 

● Criação de espaços de escuta para pessoas negras e não brancas nos Centros             

Comunitários com acompanhamento de formandas em psicologia em colaboração com          

faculdades da cidade.  

 

3. LGBTI, GÊNERO E SEXUALIDADE 

● Apoiar os movimentos sociais de pessoas trans e travestis, criar leis municipais que             

garantam o acesso e proteção contra a transfobia no trabalho, desde o processo de              

seleção à contratação e estabilidade. 

● Criar leis de identidade de gênero para que as pessoas trans e travestis possam              

retificar nome e sexo nos seus documentos municipais com maior facilidade.  

● Respeito à identidade de gênero, em todas as instâncias burocráticas do município,            

incluindo crachás, e-mail, ou qualquer outro tipo de identificação, inclusive no uso do             

banheiro com o qual a pessoa se identifica.  

● Pela formação e capacitação de profissionais nos locais de trabalho para garantir a             

implementação da PL de identidade de gênero; 

● Incentivar a formação dos gestores municipais com o objetivo de lidar com a             

transfobia. Criar políticas de práticas de não discriminação no recrutamento e           

seleção de pessoas trans e travestis.   

● Implantar campanhas de enfrentamento da LGBTfobia nos diversos espaços das          

políticas públicas (educação, saúde, assistência social, repartições públicas e outros),          

destacando o respeito a identidade de gênero (nome social ou retificado e uso dos              

banheiros). 

● Criar políticas de proteção social das pessoas LGBT em situação desfavorável           

(pobreza e expulsão de casa) incluindo Casa Abrigo, Programas de Emprego,           

Formação Profissional, Renda Básica e acesso facilitado aos programas da Assistência           

Social. 

● Incentivar a criação de espaços culturais e atividades artísticas das pessoas LGBT de             

modo gratuito e acessível à todes, com foco nas periferias. 

 



● Organizar, articulado aos movimentos sociais LGBTI de Bauru, eventos de          

visibilidade e conscientização juntamente com debates relacionados à cultura LGBTI          

(Parada, Feira Cultural e Ciclo de Debates) em datas comemorativas (Dia do Orgulho             

LGBTI, Dia da Visibilidade Trans e Travesti, Dia da Visibilidade Lésbica, Dia da             

Visibilidade Bissexual). 

● Estruturar rede de atendimento em saúde para as demandas das pessoas LGBTI: 

● capacitação dos profissionais de saúde (todos os setores) para reconhecer essas           

demandas. 

● atendimento e efetivação dos processos de hormonioterapia e        

acompanhamento/encaminhamento quando há necessidade de outras modificações       

corporais para pessoas trans e travestis. 

● atendimento de lésbicas e homens trans (por ginecologista) e gays, mulheres trans e             

travestis (por urologistas) capacitados para reconhecer as especificidades de cada          

grupo, garantindo seus Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

 

4. ECOSSOCIALISMO 

Ao contrário de que normalmente se propaga, o problema ambiental não é uma             

questão que unifica toda a sociedade. Se a vida humana for extinta da terra, até lá a                 

burguesia colocará os pobres como primeiros da fila! É o que já acontece hoje. Os desastres                

ambientais desalojam os pobres, ameaçam suas vidas. Em busca do “crescimento a todo             

custo” o capitalismo destrói os recursos naturais dos quais dependem trabalhadores,           

camponeses e comunidades tradicionais. 

O capitalismo propõe políticas fictícias e superficiais. A responsabilidade individual          

em economizar água, separar o lixo, andar de bicicleta é um belo exemplo do que significa                

“enxugar gelo”. Pois uma economia orientada pelo lucro e incentivadora do consumismo;            

uma agricultura de grandes extensões, com alterações genéticas, uso indiscriminado de           

pesticidas, que tentam manipular totalmente a natureza e o homem; a mercantilização dos             

bens naturais como água e o uso de patentes para substâncias naturais, são os              

responsáveis pela destruição dos meios de vida dos seres terrestres. 

Uma alternativa para a questão ambiental só é possível através uma política            

orientada para o conjunto da sociedade, e apenas os trabalhadores é que podem defender              

essa política global, pois são eles a negação do sistema capitalista, são os que mais sofrem                

com as mudanças ambientais e os que juntos tem o poder de superá-lo, e de construir uma                 

sociedade socialista, com economia democraticamente planejada, orientada pelo interesse         

coletivo. 

 



 

● Incentivo à agricultura familiar e do cultivo de alimentos em locais públicos como             

bosques, canteiros e praças municipais; 

● Criação de composteiras públicas nas comunidades em praças e canteiros ociosos           

como incentivo para que a população efetivamente possa reciclar apropriadamente          

os resíduos orgânicos próxima de suas casas e para ressignificar a apropriação e uso              

do público; como parte do plano de educação ambiental ecossocialista.  

● Criação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Combate à Fome, integrando            

em uma única política pública a criação de áreas públicas de plantio de alimentos, a               

permacultura e a agroecologia, com emprego de mão-de-obra comunitária nestes          

locais e a destinação destes alimentos para famílias em situação de extrema            

vulnerabilidade 

● Plantio de árvores frutíferas pela cidade e revisão da lei de plantio de árvores; 

● Criação de um Plano de Ação e Preservação de Agressões ao rio Bauru e rio Batalha; 

● Combater apropriação da água pelas grandes empresas de alimentos e bebidas por            

meio da privatização de fontes e nascentes. Todas as fontes e nascentes devem             

servir ao povo e por isso, serem de utilidade e uso público!; 

● Implantar uma gestão transparente do DAE e a efetivação do Plano Diretor de             

Águas; 

● Elaboração do Plano Municipal de Manejo e Preservação das APA’s, 

● Elaboração de um plano de educação ambiental ecossocialista a ser construído junto            

à comunidade e os movimentos sociais de defesa da natureza. 

● Medidas que barrem a especulação imobiliária em áreas de florestas e cerrado,            

principalmente empreendimentos de grande impacto, como grandes condomínios de         

luxo e indústrias de grande porte. Criação de lei de e incentivo às moradias              

populares e sustentáveis por meio de mutirões; 

● Multas elevadas para quem jogar lixo em local público; 

● Mais Ecopontos 

 

5. FEMINISMO E DIREITO DAS MULHERES 

Combate à Violência 

● Investimentos nas políticas assistenciais contra a violência a mulher e campanhas de            

combate a violência!  

 



● Realizar mais investimentos em Centros de Atendimentos públicos para mulheres          

vítimas de violência, e por novos centros nas regiões periférica dos municípios onde             

a violência se mostra mais alarmante; 

● Realizar mais investimentos públicos em Centros de Acolhida públicos para Mulheres           

em Situação de Violência. E que o acolhimento seja somente em casos em que a               

mulher queira sair de sua casa, visto que a principal defesa é que o agressor que                

saia da casa e não a mulher agredida; 

● Investimentos públicos em centros públicos de ressocialização de agressores, em          

que eles tenham acesso a grupos educativos a fim de garantir atendimento            

preventivo, já que a violência contra a mulher é cíclica; 

● Que os Centros de Atendimento à Mulher, Centro de Acolhida para Mulheres em             

Situação de violência e Centros de Ressocialização garantam um atendimento com           

profissionais especializados com assistência total às vítimas de violência:         

assistencial, jurídica, médica, psicológica e etc, assim como atendimento preventivo          

em casos de futuras agressões;  

● Por gestão democrática e pública dos centros enfrentamento à violência contra a            

mulher; 

● Combater o assédio moral, sexual e toda forma de violência sexista; 

● Mais iluminação nas ruas, capina de terrenos baldios. Por melhores condições de vida             

para a prevenção da violência! Pela garantia da segurança de mulheres nos            

transportes públicos, mais ônibus e em mais horários para não haver superlotação            

nos horários de pico, garantir que os ônibus parem fora dos pontos depois das 22h               

garantindo a segurança das mulheres. 

● Garantir o acesso à saúde pública gratuita de qualidade. Garantir o acesso à             

informação e ao direito de decidir pelo seu plano de parto, efetivação da lei que               

garante a/o acompanhante durante o parto, fazendo o uso de doulas se assim for              

sua vontade! Combater a violência obstétrica, pelo parto humanizado! Pela          

regulamentação do trabalho das doulas; 

● Criar mecanismos e instrumentos públicos para ouvir e sistematizar as demandas           

das mulheres em comunidades;  

● Fortalecer a atuação do CIAM -Centro Integrado de Atendimento à Mulher vítima de             

violência doméstica, e do Conselho da Condição Feminina. 

● Revitalização da rede de proteção contra a violência de gênero em Bauru através de              

um trabalho articulado entre Delegacia da Mulher, CIAM – Centro Integrado de            

Atendimento à Mulher, Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência e seus filhos             

 



e Conselho da Condição Feminina (essa rede já existe em Bauru mas precisa ser              

articulada e fortalecida com capacitações, contratações de novos funcionários e          

ampliação dos seus serviços). 

● Criação de Espaços multiprofissionais para atendimento aos agressores com a          

finalidade de discutir as expressões da masculinidade que ocasionam a violência de            

gênero, juntamente com ampliação da compreensão do patriarcado como força          

opressora do sistema capitalista. 

● Criação de Rede de Proteção às mulheres grávidas em situação de rua ou usuárias              

de álcool e outras drogas para impedir a retirada forçada de seus filhos recém              

nascidos na maternidade de Bauru por via judicial (como acontece atualmente). 

● Atuar no monitoramento das ações da polícia militar no atendimento aos casos de             

violência de gênero para evitar situações já relatadas como: desaconselhar a mulher            

a prestar queixa, buscar aconselhar os casais a se reconciliarem ou não prender em              

flagrante o agressor. Desta forma, fazendo prevalecer o cumprimento da Lei Maria            

da Penha. 

 

6. SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 

● Mudar o enfoque da política de segurança e combater o problema pela raiz,             

buscando dar oportunidades de progresso social e cultural aos jovens, com           

prioridade aos jovens da periferia. 

● Utilização de terrenos ociosos da prefeitura para construir novos centros de formação            

e cultura nas regiões mais afastadas e carentes. 

● Garantir ações no planejamento e uso do solo que evitem a segregação espacial e              

social; 

● Desenvolver e implantar serviços nos aglomerados urbanos (favelas) garantindo         

assim os mínimos direitos básicos à população; 

● Implantação da carreira de Agentes de Segurança Patrimonial, cujos profissionais          

que teriam como função a proteção dos bens públicos municipais.  

● Aplicar as diretrizes do Plano Municipal de Direitos Humanos. 

 

 

7. SAÚDE PÚBLICA 

A situação da pandemia só reforçou a necessidade de um Sistema Único de Saúde              

forte e bem preparado. Contudo, infelizmente não foi o que encontramos em nossa cidade              

devido a falta de médicos; Unidades de Saúde da Família fechadas por falta de profissionais               

 



contratados; Pessoas morrendo na fila de espera, espaços físicos inadequados;          

profissionais mal remunerados e sem as condições de trabalho necessárias. Além da            

catástrofe do enfrentamento a pandemia, assistimos esse ano os menores índices de            

vacinação de nossa história moderna, não cumprindo nenhuma das metas de vacinação em             

nossa cidade. Por assistimos cotidianamente a Saúde municipal ser precarizada por meio de             

privatizações e falta de investimentos públicos, defendemos: 

● Manutenção do SUS e ampliação do sistema de Saúde pública, universal e de             

qualidade, com controle social.  

● Interligação da Saúde, com SEBES, DAE, Educação e Cultura em diversas politicas de             

saúde pública; 

● Por um sistema público de saúde que se paute exclusivamente em estudos            

científicos, não em charlatanismos de curas milagrosas. 

● Campanha Pública de Vacinação, garantindo a imunização de todos os nossos           

habitantes.  

● Fim da fundação Regional de Saúde que terceiriza as contratações de profissionais de             

saúde, joga a responsabilidade para as mãos do setor privado e assim, não atende              

as demandas do SUS; 

● Lutar no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde pela reestatização das unidades            

geridas pela FAMESP, como é o caso do Hospital de Base; 

● Abertura de concurso público para contratação de profissionais da saúde para áreas            

e setores com déficit ; 

● Ampliação do Programa de Saúde da Família para todo o município, com foco no              

atendimento básico e preventivo; 

● Buscar recursos frente ao governo federal e estadual para a ampliação do horário de              

atendimento das Unidades Básicas de Saúde já existentes (06 ás 20 hs) visando             

tornar a atenção básica mais acessível à população e construir uma nova Unidade             

Básica de Saúde na zona norte, desafogando a UBS da Bela Vista, contemplando as              

regiões do Parque Buritis, Jardim Petrópolis, Parque Roosevelt, Jardim Coral,          

Assentamento Primavera e Fortunato Rocha Lima. 

● Revisão dos contratos com entidades privadas, a fim de reverter o quadro de mais              

de contratações de funcionários terceirizados sem os mesmos direitos trabalhistas          

dos concursados, e com condições de trabalho precarizadas que estão concentrados           

na Unidades de Médicos da Família. 

● Buscar recursos frente ao governo federal e estadual para viabilizar a construção e             

manutenção de um novo e moderno Pronto Socorro Infantil.  

 



● Buscar recursos frente ao governo federal e estadual Ampliar a lista de            

medicamentos disponíveis à população nas unidades das Farmácias Municipais e          

facilitar seu acesso, garantindo o abastecimento de medicamentos provendo maior          

dotação orçamentária para a assistência farmacêutica dos munícipes. 

● Criar mecanismos que facilitem o acesso a medicamentos de alto custo, eliminando            

hoje a burocracia existente para obtenção deste tipo de medicamento; 

● Ampliação da rede de Saúde Mental e substitutiva com a construção de mais um              

CAPS III no município, e implantação do consultório de rua com ampliação da equipe              

multidisciplinar; 

● Implementação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) para auxiliar as             

equipes das Unidades de Saúde da Família em situações que envolvem por exemplo,             

a Saúde Mental; 

● Regulação das comunidades terapêuticas para que se adequem à política nacional de            

saúde mental. 

● Criação do Plano Municipal de Resposta Epidemiológica, para ser posto em prática de             

modo imediato em  caso de surto pandêmico. 

● Implantação do programa “Saúde na Ponta dos Dedos”, que será um sistema            

informatizado que, por meio de aplicativo, o cidadão poderá marcar consultas,           

receber exames e realizar outros serviços de saúde a âmbito municipal, sem a             

necessidade de ir até a Unidade Básica de Saúde; 

● - Efetivar a gestão pública, municipalizada e sem a contratação de entidades para             

gerir os serviços de saúde municipais. Tais contratações desviam para terceiros a            

responsabilidade dos espaços de saúde, sem o adequado acompanhamento e          

fiscalização. 

● - Assumir a gestão dos serviços hospitalares municipalizando-os, e desta forma           

ampliar leitos (em UTI principalmente) e serviços essenciais para tratamentos de alta            

complexidade (hemodiálise, por exemplo) 

● - Ampliar a contratação de profissionais de saúde em diversas áreas de cuidado,             

compreendendo a saúde de modo integral e interdisciplinar, a contratação de           

enfermeiras, nutricionistas, fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e       

educadores físicos, podem ter alta resolutividade nos tratamentos de agravos como           

diabetes, hipertensão, câncer e outras enfermidades (não sendo necessário focar          

somente no papel do médico). 

● - Fortalecer a rede de atendimento em saúde mental de Bauru (composta por CAPS              

AD III, CAPS II, CAPS i, CAPS AD) articulando-a de modo efetivo aos outros serviços               

 



de saúde e também de modo intesetorial (principalmente com a Assistência Social) e             

pautar sua atuação por uma lógica antimanicomial (impedindo internações em          

hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas) 

● - Criação do Centro de Convivência para usuários da saúde mental de Bauru, com              

equipe multiprofissional, com o oferecimento de atividades culturais, artísticas,         

artesanatos, atividades físicas e terapêuticas diariamente. 

● - Transformação do CAPS II em CAPS III, que funciona 24 horas, para acolhimento              

de situações de urgência e breves internações, facilitando o impedimento de longas            

internações em hospitais psiquiátricos.  

 

8. ASSISTÊNCIA SOCIAL  

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é claro em afirmar que as políticas de               

proteção social básica, de média e alta complexidade devem ser asseguradas pelo Estado e              

operacionalizadas por instituições públicas. A assistência social é uma política não           

contributiva, de caráter universal, um direito do cidadão e um dever do Estado. Não deve               

ser confundida, portanto, com assistencialismo, troca de favores e distribuição de migalhas. 

● Pela efetivação do SUAS público; 

● Fiscalização e regulação das entidades socioassistenciais privadas que prestam         

serviços de assistência; 

● Pela ampliação de CRAS e CREAS, territorializados e mais próximos aos bairros e             

regiões periféricas; 

● Desenvolvimento de políticas públicas contra todos os tipos de discriminação, seja de            

gênero, etnia, credo, orientação sexual e a pessoas com deficiência, com abordagens            

multisetoriais e realização de campanhas informativas e atividades culturais. 

● Ampliação da política de atendimento à criança e adolescente com a criação de             

núcleos sócio educativos em todas as regiões; 

● Ampliação do combate à violência contra a mulher com delegacias da mulher e             

centros de referência da mulher regionalizadas; 

● Política de atendimento a população adulta de rua, com a criação da Casa de              

Convivência e da equipe de Atendimento Social de Rua, bem como programas para             

reinserir essa população nas atividades produtivas; 

● Cooperação da prefeitura com as entidades da sociedade civil no acolhimento dos            

moradores de rua, se repetindo o esforço feito na pandemia no atendimento dessa             

população, tornando o acolhimento parte da política social permanente do município,           

 



visando transformar Bauru em uma cidade referência onde os cidadãos não passivos            

aos seus irmãos mais necessitados. 

● Ampliar o atendimento ao idoso com a criação de centros de convivência de idosos              

nos bairros, implantação e formação de equipe de cuidadores; 

● Mais Casas Abrigo para acolhimento e atendimento às mulheres em situação de            

risco; 

● Realizar diagnóstico municipal sobre a situação de adolescentes que estão em           

conflito com a Lei e implantar núcleos de medidas sócio educativas públicos            

descentralizados; 

● Formação continuada para todos os profissionais da Assistência Social, inclusive para           

os conselhos tutelares. 

 

9. PARTICIPAÇÃO POPULAR E MOVIMENTOS SOCIAIS 

● Implantação do Programa Prefeitura 24 horas, que será uma força tarefa           

permanente composta por servidores municipais de carreira dos setores envolvidos,          

que será interligado por meios tecnológicos para encaminhar as demandas da cidade            

no período de até 24 horas. 

● Decisão das prioridades de ação da prefeitura e do orçamento pela própria            

população, por meio de um grande congresso, com delegados eleitos em           

assembleias por toda a cidade, a ser realizado no primeiro ano de gestão. Este              

congresso deverá reunir representantes da própria população e especialistas para          

construir um plano de desenvolvimento social sustentável para a cidade.  

● Incentivar a participação popular junto aos trabalhos do poder legislativo municipal,           

aliando os tradicionais mecanismos formais de representação com novas formas de           

organização e práticas comunitárias de representação, visando o fortalecimento do          

legislativo como casa independente dos poderes executivos. 

● Criação de conselhos populares por área (saúde, educação, arte e cultura, etc.) para             

discutir os planos da prefeitura e as demandas específicas. 

● Revitalizar e fortalecer os Conselhos Municipais de Participação Social e Controle           

Social que foram desidratados pelas gestões anteriores, dificultando a participação          

das pessoas e representantes da sociedade civil. 

● Articular e fortalecer as Associações de Moradores de Bauru, buscando resgatar seu            

papel no avanço das lutas nos bairros e seu papel de atuar junto a gestão municipal                

monitorando suas ações e cobrando avanços. 

 

 



10. TRANSPORTE, MOBILIDADE E REFORMA URBANA 

A cidade de Bauru sofre com sérios problemas de mobilidade, seguindo os piores             

exemplos dos municípios brasileiros, impedindo que a população usufrua dos importantes           

equipamentos urbanos que a cidade oferece, como as escolas, centros comerciais, áreas de             

lazer e os centros médicos. O Partido Socialismo e Liberdade avalia que devido a essa falta                

de mobilidade as pessoas não conseguem ter acesso aos seus direitos básicos e fazendo              

com que se recorra a um modelo de mobilidade urbana focado na solução individual, carros               

e motos. Isto faz com que nossa cidade tenha um trânsito lento e congestionado, que gera                

uma enorme poluição e faz com que a população perca precioso tempo no trânsito, fora os                

riscos que um trânsito congestionado traz a vida da população. 

Obviamente não podemos ter a inocência de acreditar que esse trânsito desastroso é             

obra de pura e simples incompetência das administrações públicas, pelo contrário, é um             

projeto de cidade que vem sendo implantando a décadas que prioriza o transporte individual              

em degradação ao transporte público, lembrando que quem não tem recursos para recorrer             

ao transporte individual acaba por ter que usar um dos sistemas de transporte público mais               

caro do Brasil com uma tarifa de R$4,20. Também vale salientar, que a economia dos               

aplicativos como Uber invadiu a lógica do transporte coletivo em nossa cidade,            

transformando a dinâmica do deslocamento urbano, priorizando-se o transporte individual e           

precarizando o trabalho dos taxistas. 

Por fim é importante frisar que mobilidade urbana se refere a todas as condições de               

movimentação da população na cidade e Bauru além de ser uma cidade onde a locomoção               

deve ser feita por carro é uma cidade totalmente despreparada para atender as             

necessidades que pessoas com dificuldade de locomoção, como cadeirantes e pessoas com            

deficiência visual, com calçadas estreitas e sem a sinalização adequada. 

Para contornar essa situação desastrosa propomos 

● Operação, gestão e financiamento direto do Transporte Público Municipal, colocando          

os ônibus da cidade a serviço da população e não do lucro das empresas de ônibus. 

● Fórum com os taxistas e motoristas de aplicativos a fim de discutir as condições de               

trabalho de ambas as categorias e buscar formas de garantir trabalho digno e renda              

para esses trabalhadores. 

● Desenvolver estudos para a utilização da malha ferroviária da cidade para a            

implantação de um sistema de Veículos Leves Sobre Trilhos, e também usar parte             

desta faixa para implantação de ciclovias, considerando que o “leito ferroviário não            

possui rampas.  

 



● Desenvolver todas a ações necessárias para a implantação da Tarifa Zero no            

Transporte Público utilizando para isso os recursos do Fundo Municipal de Mobilidade            

Urbana, que podem ser incrementado a Taxação Progressiva das Propriedades          

Urbanas. 

● Criação de uma malha de Ciclovias de modo a incentivar o uso desse meio de               

transporte saudável e não poluente. 

● Adequação das calçadas da cidade a fim de permitir o trânsito de pedestres de              

maneira adequada. 

● Educação para o trânsito a fim de melhorar a qualidade dos condutores. 

● Desenvolver estudos para o uso de asfaltos permeáveis, a fim de evitar a radical              

impermeabilização do solo. 

● Construção de áreas verdes e parques ao longo dos córregos e rios da cidade a fim                

de que os mesmos sejam usados como caminhos, e áreas de lazer, pelos pedestres e               

ciclistas para se deslocar pela cidade. 

● Debate com os camelôs e trabalhadores da economia informal do centro a fim de              

encontrar em conjunto uma solução para promover melhores condições de trabalho           

e garantir o deslocamento dos pedestres no centro da cidade. 

 

Reforma Urbana 

● Revitalizar o Centro da Cidade, que foi paulatinamente abandonado pelos governos           

anteriores que priorizaram a especulação imobiliária em Bauru, se tornando um lugar            

de negócios abandonados e imóveis vazios. O centro da cidade precisa ser destinado             

ao comércio e a moradia popular. A recuperação do centro da cidade, de seus              

espaços, marcos e patrimônios articula-se com uma política de desenvolvimento          

econômico da cidade e resgate da identidade pioneira de Bauru; 

● Implantação do programa PEQUENAS GRANDES OBRAS, que nada mais é de           

reformas e construção de obras públicas de pequeno porte, mas de grande valor             

urbano para a população; 

● Assegurar a participação popular no planejamento e execução do desenvolvimento          

urbano, a partir da obrigatoriedade de mecanismos de controle social, especialmente           

sobre o orçamento da cidade; 

● Urbanizar e regularizar favelas em toda cidade, sem o deslocamento forçado das            

populações que ali moram e trabalham, preservando sua identidade geográfica, seus           

laços territoriais e círculo social; 

 



● Aplicar os instrumentos de desenvolvimento urbana previsto na Constituição Federal          

e no Estatuto das Cidades, como o IPTU progressivo no tempo, o parcelamento             

compulsório de imóveis que não cumprem sua função social, a implantação e            

efetivação das Zonas Especiais de Interesse Social que garantem moradia digna no            

planejamento urbano, a obrigatoriedade de estudos de impacto urbanístico para          

grandes obras, efetivar o direito de preempção para que o poder público tenha             

preferência na aquisição de áreas urbanas de interesse social, fazer cumprir o direito             

do usucapião especial de imóvel urbano e coletivo; 

● Diminuir o déficit habitacional em Bauru associando os programas federais e           

estaduais de acesso à moradia com os financiamentos imobiliários dos Bancos           

Públicos à uma política municipal de desapropriações, possibilitando assim uma          

melhor localização urbana das moradias populares; 

● Criar a Lei Municipal da Casa Vazia, que estabelece que imóveis desocupados por             

mais de dois anos, comprovadamente a serviço da especulação, com dívidas com o             

poder público devem ser desapropriados a fim de transformá-los em moradia           

popular, conforme previsto no Estatuto das Cidades. 

● Recuperar, preservar e utilizar os fundos de vale dos córregos urbanos e do Rio              

Bauru para implantação de parques lineares, com áreas de lazer, descanso, esportes            

e vias de deslocamento não motorizados (ciclovia e pedestres) integrando a cidade            

com os córregos, garantindo a segurança hídrica de Bauru e a integração do povo              

com as águas. 

● Requisitar da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) toda área urbana ferroviária,            

aproveitando a área para implantar transporte urbano, reutilizando os imóveis          

ferroviários, ocupando áreas ociosas e usando a área ferroviária como eixo de            

integração e articulação urbana. 

 

11. EDUCAÇÃO PÚBLICA E JUVENTUDE 

A Educação deve ser tratada, de fato, como prioridade para além do discurso             

eleitoreiro. Em primeiro lugar, deve ser garantido o financiamento público necessário à            

Educação pública de qualidade com infraestrutura adequada e salas de aula equipadas, mais             

professores em sala de aula, dedicação exclusiva, formação continuada, funcionários bem           

remunerados, gestão democrática e comunidade participativa. Listamos abaixo algumas         

propostas do PSOL-Bauru para o sistema municipal de Educação. 

 



● Abertura das escolas respeitando estritamente os protocolos sanitários, preservando         

a vida de nossos estudantes e profissionais da educação, isto ´é, volta às aulas só               

com vacina e imunização de equipe e comunidade escolar.  

● Ampliação do ensino de música em todas as escolas municipais, em conjunto com a              

secretaria de cultura. 

● Priorização da educação infantil, priorizando a ampliação das vagas nas creches e            

escolas de estabelecendo o funcionamento das creches em período integral e horário            

noturno.  

● Revisar o Plano de Cargos Carreiras e Salários dos servidores da Educação,            

discutindo a implantação do sistema de dedicação exclusiva e fixação em unidades            

educacionais, com incentivo à formação continuada, que garanta tempo de estudo e            

atendimento à comunidade. 

● Aplicação de recursos públicos à Educação pública de forma a garantir aumento do             

quadro de docentes e funcionários, melhoria da infraestrutura, as reformas          

necessárias, aquisição de equipamentos audiovisuais, funcionamento das bibliotecas        

e salas de informática com apoio técnico, entre outros; 

● Eleição direta para escolha dos diretores pela comunidade escolar com participação           

dos pais, estudantes, funcionários, corpo diretivo e professores; 

● Continuidade do programa municipal de fortalecimento dos conselhos escolares e          

consolidação dos grêmios estudantis; 

● Abertura das escolas nos finais de semana para atividades culturais,          

extracurriculares, artísticas e outras demandadas pela comunidade escolar;  

● Parceria com outras secretarias e movimentos sociais para contratação de oficinas           

que enriqueçam a formação dos estudantes e auxilie na construção dos currículos; 

● Aplicação da lei Nº 11.645 que estabelece as diretrizes e bases da educação             

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da             

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

● Ampliação do programa de Educação de Jovens e Adultos incentivando também           

iniciativas comunitárias e cursinhos populares que trabalham com o tema; 

● Obrigatoriedade de compra e utilização na merenda escolar de produtos regionais,           

frutas, sucos  e demais insumos oriundos da agricultura familiar. 

● Colocar a prefeitura de Bauru a frente da luta pelos 10% do PIB do país para a                 

educação e pelo cumprimento dos 25% do orçamento estadual para o ensino, sem             

inclusão das aposentadorias e pensões nestas rubricas.  

 



● Abertura de novos concursos para profissionais na educação: técnicas, profissionais          

de apoio, professoras, psicólogas e assistentes sociais; pelas cotas de pessoas trans*            

nos concursos públicos e efetivação da cota das pessoas negras na cidade de Bauru.  

● Fim das iniciativas de privatização e terceirização na Educação, por uma gestão            

escolar democrática; 

● 10% do PIB para Educação Pública Municipal já! Por mais investimentos no            

orçamento municipal da Educação a fim de garantir as mudanças necessárias; 

● Pela rede de proteção às crianças e adolescentes e um trabalho conjunto entre             

saúde, educação e assistência social; 

● Pela aplicação real do uso do nome social na rede municipal de ensino, seja              

trabalhadora ou estudante: que todos os documentos relacionados a rede utilizem o            

nome social; que as fichas para preenchimento tenham espaço para utilização do            

nome social e um espaço para auto identificação de gênero; que apenas o nome              

social seja utilizado no trato a estudantes ou trabalhadora. 

● Centros de Educação Infantil públicos e gratuitos em tempo integral para           

absolutamente todas as crianças filhas e filhos das trabalhadoras e trabalhadores. 

● Que os Centros de Educação Infantil sejam espaços de educação e não apenas             

cuidado! Professoras sim, “tias” não! 

● Apoiar a ampliação da licença paternidade para 6 meses, totalizando um período de             

um ano entre os pais! Que os pais decidam se dividem o período de um ano entre si,                  

ou fica um ano com a mãe, ou um ano para o pai. 

● Por uma educação não machista! Pela inclusão do debate gênero nos planos de             

educação! 

● Inclusão de temas contra opressões em todas as disciplinas (racismo, machismo,           

lesbofobia, bifobia, transfobia, xenofobia, gordofobia, capacitismo); 

● Criação de mecanismos para garantir a obrigatoriedade da disciplina de educação           

sexual e investimento público nas escolas públicas para garantir sua efetivação           

(planejamento familiar, prevenção das DST, etc.); 

● Dotar as Escolas de assistentes sociais e psicólogas enquanto equipe técnica da ,             

trabalhando junto com professoras, gestoras, e comunidade a fim de prevenir casos            

de violência e opressão a crianças e adolescentes. 

 

12. POLÍTICA CULTURAL E EXPRESSÃO POPULAR 

Os últimos governos municipais não foram capazes de promover um ciclo de            

explosão criativa da Cultura local. Uma das razões para tanto é a financeirização da Cultura               

 



a nível nacional e que acaba se reproduzindo a nível municipal, que transformou             

departamentos de marketing de grandes empresas em órgãos decisórios das políticas           

públicas de Cultura, assim como a ausência de investimentos em formação de agente             

culturais e artísticos.  

Diante disso, acreditamos que é prioritário assegurar a construção de uma rede pública             

de Cultura que conte com o planejamento, incentivo e investimento do governo em todas as               

áreas culturais. Também é notória que um governo comprometido com o povo trabalhador             

deve garantir um financiamento público adequado para a ampliação e qualificação das            

produções culturais, bem como a sua distribuição regional equitativa, combatendo a           

financeirização atual da Cultura. Por fim, é preciso promover a pluralidade, a            

multiculturalidade e o potencial transformador e independente da arte. Neste sentido           

propomos: 

● Incluir e aplicar nas atividades permanentes da rede de ensino infantil e fundamental             

atividades culturais. 

● Estabelecer um fundo de cultura efetivo para ajudar o setor. 

● Revogar a “Lei Anti-festas” e fortalecer as iniciativas espontâneas e independentes           

de fazer e consumir a diversão; 

● Incentivar e fortalecer a participação da comunidade nas atividades culturais. 

● Criar Festivais Municipais de Teatro, incentivar festivais musicais, literários e          

quaisquer outros relativos a difusão cultural. 

● Incentivar a realização de shows e apresentações artísticas na cidade, incluindo           

Bauru no Eixo cultural Curitiba-Campinas-São Paulo; 

● Identificar áreas municipais nos bairros capazes de abrigar a construção de Teatros            

de Arenas e incentivar mutirões populares para sua construção. 

● Usar as escolas municipais nos bairros como centros de cultura. 

● Divulgar cotidianamente as atividades culturais nas emissora de rádio do município e            

no portal da internet. 

● Ampliar o horário de atendimento da biblioteca municipal e das bibliotecas ramais. 

● Remodelar e reestruturar o acervo da Biblioteca Municipal através de aquisição de            

novos livros, estabelecendo parcerias com as universidades do município. 

● Construir o Plano Municipal de Cultura, na Conferência Municipal de Cultura. 

 

NAS RUAS E NAS LUTAS! 

 

 


