
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CASA CIVIL 

Subsecretaria de Relacionamento com Municípios 

São Paulo, novembro de 2016. 

Exmo. Senhor 
Arildo de Lima Junior 
Câmara Municipal de Bauru 
Bauru-SP 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Câmara Mu:'licipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Leg1sla1ivo 

Protocolo n.º 96.464/16 

Fazemos referência ao Ofício DAL SAA nº 241/16, de 03/08/2016, 
dirigido ao Governador Geraldo Alckmin, por intermédio do qual V. Exa. 
encaminha a Moção nº 64/2016, de autoria do vereador Milton Cézar de Souza 
Sardin, solicitando a realização de estudos para a criação da Região 
Metropolitana de Bauru. 

Consultamos a Secretaria de Estado de Governo, que se manifestou 
a respeito em 04/10/2016, por intermédio da Manifestação nº 24/2016, da Vice
Presidência da Emplasa, cuja cópia anexamos a título de resposta. 

Colocamo-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para 
enviar a V. Exa. os nossos respeitosos cumprimentos. 

Atenciosamente, 

MárioS~~ 
Subse retário da Casa Civil 

SRM/jcsc 



Folha de Informação 

Manifestação 024/2016 
1 Rubrica 1 Folha nº 

Ref.: CC/96464/2016 

Assunto: MOÇÃO Nº 64/16 da Câmara Municipal de Bauru - estudos para a 
criação da Região Metropolitana de Bauru. 

Interessado: Vereador Milton César de Souza Sardin 

Senhor Diretor Vice-Presidente, 

Trata-se de pedido de manifestação a respeito da Moção acima, proveniente da 
Câmara Municipal de Bauru, por meio da qual são solicitados estudos para a criação 
da Região Metropolitana de Bauru. 

A matéria em causa é regida pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei 
Complementar Estadual nº 760/94, que estabelece as diretrizes para a Organização 
Regional do Estado de São Paulo, inclusive os requisitos técnicos para a 
caracterização de unidades regionais, cuja criação, por meio de lei complementar 
específica, tem como objetivo planejar o território de forma que se alcancem o 
desenvolvimento socioeconómico da região e a melhoria da qualidade de vida de seus 
habitantes. 

Com base nos estudos constantes do livro Rede Urbana e Regionalização do 
Estado de São Paulo, efetuados pela Emplasa e Fundação Seade, publicado em 
2011 pela Imprensa Oficial do ESP, o território de que Bauru é polo regional está 
caracterizado como Aglomeração Urbana, embora seja possível acontecer 
caracterização diferente, em virtude de mudanças naturais que, quase sempre, se 
verificam nesses aglomerados urbanos. 

Diante disso, a Emplasa mantém contínuo processo de análise do uso da rede urbana, 
de forma que se dê continuidade à política voltada ao planejamento, coordenação e 
execução de programas, projetos e ações voltados ao desenvolvimento integrado e 
compartilhado no ESP. 
Atenciosamente, 

04.10.2016 

At .// t t'/ -en_ç1osa 
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Zi2... . / 
An Lúcia Rodri9Úes éarvalho 

/ 

Assessora da Vice-Presidência 
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EMPLASA 


