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RESUMO  

Prefeitura Municipal de Bauru 

 
O presente trabalho tem por objetivo descrever o processo de 

elaboração do Plano Diretor Participativo do Município de Bauru, 
apresentando os princípios fundamentais que nortearam esse trabalho, 
atendendo ao disposto no Estatuto da Cidade e Constituição Federal, e um 

diagnóstico sucinto da realidade do Município. 
O processo teve início com a nomeação do Grupo de Trabalho, constituído por 

técnicos municipais, encarregado da coordenação e elaboração do Plano Diretor Participativo, 
auxiliado pelo Núcleo Gestor, composto por representantes da sociedade civil e poder 
público. 

A setorização do Município, aprovada na II Conferência da Cidade, procurou respeitar 
os limites das bacias hidrográficas, contemplando as políticas nacionais e estaduais de 
preservação do meio ambiente e de desenvolvimento sustentável. 

O primeiro passo foi a capacitação dos técnicos das diversas secretarias municipais e 
amplo trabalho de mobilização, a fim de garantir a efetiva participação popular em todas as 
etapas: sensibilização, leitura comunitária, elaboração de propostas, eleição dos delegados 
representantes da sociedade civil (movimentos sociais, entidades de classe, instituições de 
pesquisa), finalizando com o Congresso Final para discussão e aprovação da minuta do 
projeto de lei. 

  

PALAVRA DA COORDENAÇÃO 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal n°10.257/2001, que regulamenta o 
capítulo de política urbana (artigos 182 e 183) da Constituição Federal, 
atribuiu aos municípios a tarefa de definir a função social da cidade e da 
propriedade urbana oferecendo uma série de institutos que ampliam a 

intervenção pública na garantia do acesso da população carente aos benefícios da urbanização. 
Propõe uma nova forma de gestão do território que implica na participação direta da 
população nos processos decisórios e na condução da política urbana, em especial na 
elaboração dos seus planos diretores. 

O processo de construção do Plano Diretor Participativo surge, portanto, como uma 
oportunidade da comunidade, urbana e rural, debater seus problemas, identificar 
potencialidades e propor soluções. 

No entanto, no Brasil não são poucos, nem simples, os dilemas que os planos diretores 
vêm enfrentando, já que, entre os diversos grupos sociais envolvidos com o assunto, não há 
consenso sobre a sua eficiência e eficácia. Nesse sentido, determinados setores defendem um 
plano diretor que contenha apenas princípios gerais, políticas e objetivos, ou seja, não deve 
ter, enquanto lei, dispositivos auto-aplicáveis, o que o torna inócuo. 

Flávio Villaça cita em seu texto Dilemas do Plano Diretor que :” .... os interesses 
ligados ao setor imobiliário lutam por um plano que se limite a princípios gerais, exceto em 
um aspecto: àqueles referentes às limitações do Coeficiente de Aproveitamento.”, temendo o 
surgimento de novos dispositivos contrários a seus interesses. 

Muito do descrédito e inoperância dos planos diretores se deve à generalidade dos 
mesmos, quando não trazem ações em seus conteúdos. 

Historicamente os planos diretores tiveram um formato tecnicista ou, quando muito, 
elaborado com pequenas parcelas da comunidade. Um dos fatores que pode ser imputado ao 
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insucesso de inúmeros deles é a falta de conhecimento e identidade da comunidade com o que 
foi planejado. 

O conceito adotado para elaboração do Plano Diretor Participativo do Município de 
Bauru foi de partir de um diagnóstico da realidade física, social e econômica do Município 
elaborado de forma participativa, com o envolvimento dos vários segmentos sociais e a 
população em geral. As propostas foram tiradas durante as reuniões realizadas com os 
segmentos produtivos e nos diversos setores, urbanos e rurais, buscando o desenvolvimento 
sócio-econômico-ambiental e a organização do uso do solo compatibilizado com a capacidade 
das redes de infra-estrutura, definindo metas a curto, médio e longo prazo. 

Durante o trabalho demonstrou-se claramente, nos diversos setores, a exclusão social 
devido a vários fatores, como a dificuldade de acesso à moradia, falta de creches, carência de 
atividades de lazer e cultura, deixando à margem da vida social, grande parte da população. 

Na zona rural o processo de exclusão é ainda maior na medida em que parcelas da 
população não encontram condições mínimas para atendimento de suas necessidades básicas 
em virtude das distâncias e precariedade do sistema viário rural. 

A mudança desse quadro é o desafio que se apresenta à comunidade bauruense. Os 
problemas não são novos e só se avolumam: periferias longínquas e desprovidas de 
equipamentos urbanos essenciais, favelas, enchentes, retenção especulativa de terrenos, 
poluição ambiental, dificuldade de locomoção, desemprego e outros. 

Por outro lado, foram feitas muitas descobertas e afloraram muitas idéias, em especial 
valorizando o potencial logístico do Município. 

A oportunidade de livre participação de todos na construção do Plano Diretor 
Participativo, opinando sobre os desafios a serem enfrentados, propondo soluções por meio de 
reuniões, audiências e congressos, deu ao processo muita credibilidade. 

A comunidade hoje compreende que planejamento é um processo e o Plano Diretor 
Participativo apenas um dos instrumentos da política de desenvolvimento do Município, 
sendo necessário acompanhamento durante sua aprovação, assim como na sua 
implementação. 

 

1. OS FUNDAMENTOS 

Os princípios fundamentais que nortearam a elaboração do Plano 
Diretor Participativo do Município de Bauru foram os estabelecidos na 
Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, entre eles o cumprimento da 
função social da cidade e da propriedade, o desenvolvimento sustentável e a 

participação popular. 
As constituições brasileiras, embora já fizessem menção à função social da 

propriedade, sempre garantiram o direito de propriedade como um direito absoluto. 
A Constituição de 1934 já estabelecia que o direito de propriedade não poderia ser 

exercido contra o interesse social ou coletivo. Porém, somente na Constituição Federal de 
1988, é que a garantia ao direito de propriedade, erigida em cláusula pétrea, condiciona-se 
expressamente ao seu uso, ou seja, ao exercício de sua função social. 

Com relação à função social da propriedade, prevê a Constituição de 1988, a faculdade 
de o município promover o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, como 
sanção ao proprietário que descumpra exigência formal quanto ao adequado aproveitamento 
da sua propriedade e permite, também, a cobrança de impostos com alíquotas progressivas. 
A função da propriedade, voltada para a preservação do ambiente natural e construído 
consagrou juridicamente a idéia da outorga onerosa, permitindo a transferência do direito de 
construir sem atingir o domínio da propriedade. 
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O atual modelo de crescimento econômico, de modo geral, provoca enormes 
desequilíbrios, pois se, por um lado, trás riqueza e fartura, por outro lado gera a miséria e a 
degradação ambiental. Diante desta realidade, surge a necessidade de se planejar o município 
baseando-se no princípio do Desenvolvimento Sustentável, buscando conciliar o 
desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental. 

Estratégias voltadas para o combate das diferenças sociais é requisito básico para o 
desenvolvimento sustentável de modo a satisfazer às necessidades dos cidadãos, elevando o 
nível de vida de todos, obtendo ecossistemas melhor protegidos e gerenciados para a 
construção de um futuro mais próspero e seguro. 

Para que as cidades se tornem justas, humanas, saudáveis e democráticas é preciso 
incorporar no campo da governança um novo modo de gestão e políticas públicas que tenham 
resultado e impacto na eliminação de práticas de segregação de indivíduos, de grupos sociais 
e comunidades, em razão do tipo de moradia e da localização dos assentamentos em que 
vivam. 
A implantação da gestão participativa tem se mostrado eficaz no tocante às transformações da 
realidade urbana. Com a participação popular, o poder público tem a oportunidade de 
conhecer a cidade real, priorizar, em conjunto com a sociedade, as ações a serem realizadas. 

Fica demonstrado que, somente a mobilização, através da sociedade organizada e sua 
participação efetiva, pode transformar o modelo equivocado das políticas urbanas num 
caminho de justiça social. 

Com base nos princípios da Função Social da Cidade e da Propriedade, da 
Sustentabilidade e fundamentado na Participação Popular, construiu-se a minuta do projeto de 
lei do Plano Diretor Participativo que prevê o desenvolvimento de uma cidade compacta, com 
controle da expansão urbana, ocupação criteriosa dos vazios urbanos, otimização da infra-
estrutura instalada, controle e soluções para os graves problemas de drenagem, proteção dos 
recursos naturais em especial das reservas de cerrados e recursos hídricos com a criação dos 
parques de fundo de vale, regularização fundiária e urbanização de favelas, orientação de 
investimentos públicos e privados e inclusão da zona rural no planejamento do Município. 

Para dar sustentação a esse novo modelo de planejamento tornou-se necessário prever 
no PDP a implantação de um sistema de gestão participativa, com a criação e fortalecimento 
do Conselho do Município, mobilização popular continuada com capacitação de lideranças e 
comunidade em geral, além do fortalecimento de associações e movimento popular. 

  

2. DIAGNÓSTICO URBANO E RURAL 

Prefeitura Municipal de Bauru 

2.1 Diagnóstico Urbano 

Bauru, não diferentemente das outras cidades brasileiras, se 
urbanizou de forma muito rápida, visto que até a década de 40 a população 

urbana correspondia a 50% do total. Já na década de 50 passou para 80% e, segundo o censo 
de 2000, os valores chegaram a 98 %. 

Este processo de transformação, que ocorreu no Brasil de modo geral, modificou o 
habitat e a sociedade brasileira, produzindo uma urbanização predatória, desigual e injusta. 
Bauru não foi exceção e sofre hoje com os impactos decorrentes desse processo. 

O alto custo do terreno, devido à intensa procura, fez com que grande parte da 
população procurasse áreas cada vez mais distantes, muitas vezes fora do perímetro urbano, já 
que a terra tinha valor reduzido, em função da falta de infra-estrutura e melhoramentos. 

Houve períodos em que muitos loteamentos foram executados utilizando como regra a 
obtenção do maior número de lotes possível, sem observação adequada de técnicas que 
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respeitassem a topografia, drenagem e menos ainda, que levassem em conta as questões 
sociais e ambientais. 

São evidentes, até hoje, as conseqüências decorrentes desses fatos, ainda mais que nas 
décadas de 50 a 70 surgiram vários loteamentos distantes da malha urbana, como Santa 
Edwirges, Parque Jaraguá, Vila Aviação, Parque Bauru, Parque Giansante, Vila São Paulo, 
Bairro de Tangarás, Parque Industrial Manchester, Jardim Mary, Jardim TV, Jardim Marília, e 
outros, todos aprovados e registrados antes da Lei Federal 6.766/79. 

 
» Regiões Periféricas e Isoladas 

Vista 
aérea do 
loteamento 
Parque 
Industrial 
Manchester. 

PDP - Bauru de Todos « 
 

Sem a execução de infra-estrutura, ou seja, iluminação, água, esgoto, guia, sarjeta, 
galeria e pavimentação, surgiram problemas de toda ordem, como erosão, pontos de 
alagamentos, falta de segurança, assoreamento dos córregos, exigindo altos investimentos por 
parte do poder público. 

Em toda a área urbana existem loteamentos nestas condições e, apesar do tempo 
decorrido, em muitos a situação encontra-se praticamente inalterada em relação à infra-
estrutura. 

O resultado é uma forte segregação espacial, onde a população mais abastada ocupa as 
áreas mais bem servidas de melhoramentos públicos e a população carente mora cada vez  
mais distante, nos loteamentos periféricos, precariamente servidos de infra-estrutura. 

O adensamento desses bairros, e conseqüente impermeabilização, sem o sistema 
adequado de coleta de águas pluviais, aliado à condição desfavorável do solo (arenoso), tem 
ocasionado um grande número de erosões urbanas. 
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» Problemas Crônicos X Infra-estrutura 

Na foto acima, erosão provocada 
pelas chuvas, em rua do Parque 

Viaduto. 
Ao lado, vista aérea da erosão do 

Córrego Água do Sobrado.

 
PDP - Bauru de Todos « 

 
Os processos erosivos têm início nas vias públicas, com ravinas que dificultam a 

circulação de veículos, não só de moradores, como de transporte coletivo, coleta de lixo, 
viatura de polícia e ambulância, e tornam vulneráveis as redes de água e esgoto. 

Como conseqüência temos a dificuldade de mobilidade e acessibilidade das pessoas 
em suas diversas atividades econômicas e sociais, além de prejuízos às finanças municipais, 
com investimentos inócuos e paliativos, promovendo o desperdício do dinheiro público, já 
que as soluções definitivas exigem medidas estruturais, de alto custo, com a implantação de 
sistema de drenagem e pavimentação. 

Por outro lado, são inúmeras as glebas situadas no perímetro urbano sem qualquer 
utilização, esperando a valorização imobiliária, servindo de depósito de lixo e criação de 
gado, propiciando o desenvolvimento de epidemias graves, como a Leishmaniose. 

Outro inconveniente dessas glebas vazias é a barreira criada entre bairros, obrigando o 
aumento do trajeto do transporte coletivo, forçando a expansão do perímetro urbano, 
encarecendo os custos de implantação de infra-estrutura. 
 

» Vazios Urbanos 

 
Vista aérea do Residencial do Castelo. 

PDP - Bauru de Todos « 
 

Os lotes vagos correspondem a 40% do total de lançamentos de IPTU, número 
significativo. 

Prefeitura Municipal de Bauru 
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De forma conflitante com essa realidade, ou seja, tanta área desocupada, Bauru possui 
hoje 22 favelas, com aproximadamente 3.000 barracos, ocupando muitas vezes áreas verdes e 
APP - Áreas de Preservação Permanente, não se justificando, portanto, uma expansão urbana 
descontrolada e sim a implantação de uma política de otimização e ocupação adequada dos 
espaços existentes, em busca de uma cidade sustentável. 

 
» Exclusão Social 

Ocupação 
de APP 
(Área de 
Preservação 
Permanente) 
no Parque 
Jaraguá. 

PDP - Bauru de Todos « 
 
Neste processo de crescimento e urbanização as questões ambientais foram 

praticamente desconsideradas, com avanços somente após o advento da Lei Federal 6766/79, 
que instituiu áreas não edificantes ao longo dos corpos d´água. 

Em Bauru, especialmente, a Lei Municipal nº 2339 de 1982 impôs regras ao 
parcelamento do solo, com exigência de reserva de áreas verdes e institucionais, assim como 
implantação de infra-estrutura, melhorando a condição dos novos empreendimentos. 

E ainda, no Plano Diretor de 1996, foram criadas as APAs - Áreas de Proteção 
Ambiental, com restrições quanto à ocupação das áreas mais fragilizadas, ou seja, encostas 
acidentadas do Rio Batalha, nascentes do Água Parada e entorno das reservas de cerrado, 
resultando em avanços nas questões ambientais. 

A área urbana de Bauru é cortada pelo Rio Bauru e seus 10 afluentes sendo que, ao 
longo de muitos deles, existem ocupações irregulares das APPs, em especial favelas que 
sofrem com riscos de inundação e deslizamento. A maioria dos córregos possui processos 
avançados de assoreamento, recebendo ainda esgoto “in natura” e resíduos sólidos que 
contaminam esses corpos d’água. 

Ações urgentes e enérgicas devem ser adotadas no sentido de recuperar os recursos 
hídricos, que devem ser preservados para que possamos garantir qualidade de vida, não só 
hoje, mas também não comprometer as futuras gerações. 

Encontra-se em implantação a rede de interceptores, ao longo de todos os cursos 
d'água, que irá conduzir o esgoto para a Estação de Tratamento. 

É necessário abandonar a visão de que podemos abusar negligentemente das fontes de 
água porque, de alguma maneira, a tecnologia virá nos salvar. 

É fundamental o reconhecimento de que os melhores defensores da água são as 
comunidades e os cidadãos, que devem participar das ações de preservação do meio ambiente, 
através da gestão participativa. 

Outra grave questão ambiental e de saúde pública diz respeito às áreas contaminadas 
com chumbo, que nos obrigam a impor controle de ocupação na região, além de ações 
corretivas. 

Prefeitura Municipal de Bauru 
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Apesar dos problemas apontados, o Município possui IDHM (Índice de 
Desenvolvimento Humano) de 0,825, que representa o 178º IDHM nacional e 50ª posição no 
Estado de São Paulo, com características de alto desenvolvimento humano. 

De acordo com um estudo sobre Índice de Exclusão Social, organizado por Pochmann 
e Amorin  (2003) baseado no censo de 2000, entre os 5.507 municípios brasileiros, Bauru é o 
49º com menor índice de exclusão social, de 0,654, sendo: pobreza, 0,829; vulnerabilidade 
juvenil, 0,789; escolaridade, 0,756; emprego formal,0,238; violência,0,930 e desigualdade, 
0,364. 

O índice de pobreza na cidade, portanto, não é tão elevado, mas o grande desafio é o 
fosso da desigualdade, que trás sérias conseqüências, como violência e, em potencial, o risco 
juvenil. 
De fato, Bauru reproduz a profunda desigualdade de distribuição de renda da sociedade 
brasileira: 1/5 da população mais pobre detém 9% da renda, enquanto o 1/5 mais rico se 
apropria de 42%. 

No entanto, a desigualdade não se reflete apenas na distribuição de renda, mas no 
acesso à riqueza e bens que a sociedade produz. Tanto é verdade, que a população com menor 
renda, vive nas regiões periféricas da cidade, particularmente nas favelas, cujo rendimento 
médio é inferior a dois salários mínimos, carentes de serviços de infra-estrutura urbana, de 
transporte, de escolas e serviços de saúde. Ao contrário, a zona centro-sul da cidade, provida 
de infra-estrutura e demais serviços, assegura melhor qualidade de vida, onde concentram-se 
os domicílios com renda maior que 15 salários mínimos. Tem-se assim um bolsão de riqueza 
cercado de ampla extensão de exclusão. 

Deve-se ressaltar, ainda, que a desigualdade na distribuição de renda é diretamente 
proporcional à desigualdade na escolaridade da população. Na região centro-sul, a mais rica 
da cidade, concentra-se a maior incidência de população com maior escolaridade. Ao 
contrário, nas regiões periféricas, reside a maior incidência da população analfabeta, 
especialmente nas favelas. 

Nesse sentido, foi necessário analisar o papel das políticas públicas referentes ao 
planejamento municipal, mudando paradigmas, redefinindo o papel do Estado, da sociedade 
civil e da propriedade, apontando para ampliação da co-gestão entre público e privado, 
aumentando a possibilidade de minimizar os efeitos negativos da urbanização. 

 
2.2 Diagnóstico Rural 
 
O desenvolvimento da agricultura no Município de Bauru foi marcado, no final do 

século XIX, com a implantação da cultura cafeeira, época em que o Estado de São Paulo era o 
maior produtor e o Brasil líder no mercado mundial. 

A cultura cafeeira, principalmente no início de sua exploração demandava grande 
utilização de mão de obra e estrutura física nas propriedades (terreiro para secagem, armazém, 
casas de moradia para os trabalhadores etc.). No entanto a crise de 1929, que atingiu o 
mercado de café, a baixa produtividade das lavouras, o êxodo rural provocado pela 
urbanização do Município e a implantação da rede ferroviária provocaram o declínio da 
lavoura, sendo que em meados do século XX, a taxa de urbanização já atingia 80% da 
população e a cultura de café é substituída principalmente pela pastagem extensiva. 

No inicio da década de 70, com a introdução da variedade smoth cayenne, a cultura de 
abacaxi no município teve seu apogeu. Porém a necessidade de renovação constante das áreas 
plantadas, entre outras causas, levou também ao declínio desta lavoura. 

Estes foram dois marcos na história da exploração agrícola do Município, porém há 
outras iniciativas de proprietários rurais na busca de utilização e rentabilidade das terras 
agrícolas, que além da pecuária bovina coloca o Município dentro de um contexto produtivo 
na área de silvicultura, piscicultura, avicultura, apicultura, suinocultura, ovinocultura, 
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hortaliças e diversos produtos agrícolas, inclusive com produtos para exportação, colocando 
em xeque uma antiga crença de que as terras brancas do Município de Bauru não eram 
adequadas à exploração agrícola. 

Por muitos anos, o poder público municipal relegou a segundo plano o 
desenvolvimento da agricultura e da comunidade rural. Ainda são incipientes os programas de 
desenvolvimento rural e projetos de pesquisa voltados para nossas características, levando-se 
em conta nossos potenciais e limitações. 

Levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, no 
ano de 2000 constatou a existência de 588 propriedades rurais no Município, sendo 67% com 
área inferior a 50ha e ocupam 6,6% da zona rural. Enquanto que 3,5% das propriedades 
possuem área superior a 500ha e ocupam 42% da zona rural. Esse dados revelam que pelo 
menos 402 propriedades são de pequeno porte e, portanto necessitam de apoio especial e 
políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social para se tornarem rentáveis. 

O projeto de Lei do Plano Diretor de Bauru contempla, pela primeira vez, de forma 
participativa, os anseios e as necessidades da comunidade rural. Foram realizadas mais de 
vinte reuniões, abrangendo todas as regiões, que por meio de debates, elaboração de 
diagnósticos e propostas procura contemplar o desenvolvimento sustentável no meio rural do 
Município. 

Nessas reuniões ficou demonstrado que um dos maiores problemas hoje existente é a 
dificuldade de acesso à saúde, educação, segurança, escoamento da produção e insumos, 
devido a falta de trafegabilidade das estradas rurais. 
 

» Dificuldades de Acesso 

 

As comunidades rurais enfrentam 
grandes problemas de falta de 
infra-estrutura e manutenção das 
estradas e pontes. 

PDP - Bauru de Todos « 
 

O prejuízo ambiental causado pela má conservação das estradas rurais, aliado à falta 
de mata ciliar e o manejo inadequado do solo, são os maiores responsáveis pela degradação 
dos recursos hídricos. Pode-se considerar que a zona rural é a maior produtora de água, no 
entanto o seu consumo pela comunidade rural é feito de forma precária, sem qualquer controle 
de qualidade. 
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» Degradação Ambiental 

 
Estradas rurais e o manejo inadequado do solo acabam 

gerando erosões e assoreamento de rios e córregos. 
PDP - Bauru de Todos « 

 

 

Prefeitura Municipal de Bauru 

3. PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

3.1. Equipe de trabalho 
 
Para elaboração do PDP, procurou-se definir uma equipe de trabalho 

es das mais diversas áreas, com objetivo de garantir uma visão sistêmica e a 
interdisciplinariedade. 
com colaborador

 
» Primeiros Passos  

 
O Prefeito Tuga Angerami reunido com o 

Grupo de Trabalho do Plano Diretor Participativo. 
PDP - Bauru de Todos « 

 
Inicialmente foi definido o Grupo de Trabalho, nomeado pelo Sr. Prefeito através do 

Decreto 10.039/2005, acrescido pelos decretos 10.160/2006 e 10.177/2006. Juntou-se a este, o 
Grupo de Apoio, com representação das demais secretarias. 
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» Equipes de Trabalho 

Na foto 
acima, 
reunião 
dos 
Grupo de 
Trabalho 
e Apoio. 
Abaixo, 
os 
membros 
do 
Núcleo 
Gestor. 

PDP - Bauru de Todos « 
 
Aproveitando a realização da II Conferência da Cidade, a Mesa Temática 

“Participação e Controle Social”, discutiu e aprovou a proposta de setorização do Município, 
a forma de representatividade da população no processo de elaboração do plano diretor, a 
composição e eleição dos membros do Núcleo Gestor. 

O Núcleo Gestor, nomeado pelo Decreto 10.111/2005, composto por 5 representantes 
do poder público e 6 representantes da sociedade civil, compartilhou a coordenação dos 
trabalhos, estabelecendo o cronograma das atividades, verificando o cumprimento das regras 
estabelecidas coletivamente, garantindo ampla divulgação e participação da comunidade em 
todas as etapas de elaboração do Plano. 

 
3.2. Setorização 
 
Para a elaboração do Plano Diretor Participativo do Município de Bauru, tanto a área 

urbana como a zona rural, foram divididas em setores, onde foram realizadas as reuniões de 
sensibilização, leitura comunitária, elaboração das propostas e eleição dos delegados. 
Na zona urbana foram definidos os setores, numerados de 1 a 12. As divisas dos setores 
correspondem aos limites das bacias hidrográficas dos afluentes do Rio Bauru, com pequenos 
ajustes em função das barreiras criadas pelo sistema viário, rodoviário e ferroviário, exceto o 
Setor 1 – Área Central, destacado dos demais por suas peculiaridades. 

Na zona rural foram definidos 9 setores, denominados por letras, de A a I. 
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» Cartografia 

 
Mapa dos Setores Urbanos e Rurais. 

PDP - Bauru de Todos « 
 
A Setorização do Município estrutura-se a partir de uma concepção sistêmica tendo 

como unidade de planejamento e gestão ambiental as bacias hidrográficas, configurando-se 
numa proposta de transição do modelo de desenvolvimento vigente para um modelo 
ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justo, voltado à construção 
da autogestão na qual todos os sujeitos envolvidos são chamados a participar do processo de 
formulação e implementação das ações. Essa forma de setorização segue uma política 
nacional e estadual que adota as bacias hidrográficas como unidade de planejamento, para 
efetivação do desenvolvimento sustentável. 

O fato de ter sido feita uma subdivisão territorial por bacias hidrográficas, aproximou 
a comunidade em torno de problemas comuns ligados às questões ambientais e de 
acessibilidade, entre outros, ampliando o foco que, em geral, estava limitado aos problemas 
de iluminação e asfalto na própria rua (na área urbana) e nenhuma forma de manifestação na 
zona rural. 

Outro avanço é a elaboração dos Planos Urbanísticos Setoriais, a serem desenvolvidos 
de forma participativa, o que possibilitará um pacto mais amplo entre os diversos agentes 
sociais, além de definições de ações estratégicas para o cumprimento do PDP. 

 
3.3. Critérios para eleição dos Delegados 
 
O número de Delegados representantes dos movimentos sociais, entidades de classe, 

sindicatos, instituições de pesquisa e poder público foi definido na II Conferência da Cidade: 
 

 
Prefeitura Municipal de Bauru 
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Na Área Urbana: 

• 60% - Movimentos Sociais: 1 delegado para cada 3.000 habitantes do setor, de acordo 
com o Censo IBGE – 2000 – 103 Delegados; 

• 20% - Sindicatos, entidades de classe, instituições de pesquisa, clubes de serviço – 34 
Delegados; 

• 20% - Poder público municipal, estadual e federal – 34 Delegados. 

Na Zona Rural: 

• 60% - Representantes por setor, sendo, no mínimo, 1 proprietário, 1 morador e 1 
trabalhador rural.  

o até 30 participantes nas Audiências: 03 delegados por setor; 
o de 30 a 60 participantes nas Audiências: 04 delegados por setor; 
o de 60 a 90 participantes nas Audiências: 05 delegados por setor;  
o Total: 27 a 45 Delegados 

• 20% Entidades organizadas do setor rural (Sindicato Rural, Sindicato dos 
Trabalhadores, Associações e Conselhos) – 9 a 15 Delegados. 

• 20% Membros do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, com atuação na zona 
rural (Sagra, Deprn, Cati, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Ibama, Incra) – 9 à 
15 Delegados 

Para escolha dos delegados da área urbana e zona rural foram estabelecidos critérios 
diferenciados, devido às peculiaridades de cada área, garantindo, no entanto, a mesma 
proporcionalidade entre os diversos segmentos da comunidade. 

A forma de escolha dos Delegados foi definida pelo Núcleo Gestor, sendo que, 
qualquer pessoa da comunidade poderia se candidatar a Delegado, desde que tivesse 
participação nas reuniões do seu Setor. A eleição, tanto da comunidade em geral como das 
entidades, ocorreu em plenárias, abertas à população. 
 

3.4. Preparação do processo 
 
Para que o Município pudesse coordenar o processo do Plano Diretor foi necessária a 

capacitação dos técnicos do poder público, da equipe de trabalho e colaboradores. A gestão 
participativa requer uma nova postura, uma nova forma de agir e compartilhar 
responsabilidades, além do necessário conhecimento, não só dos instrumentos do Estatuto da 
Cidade, mas principalmente de seus princípios e objetivos, de forma que possam  
proporcionar mudanças de paradigmas e de conceitos, resultando em ações no planejamento 
urbano e rural. 

O grupo participou de diversos cursos de capacitação promovidos pelo Ministério da 
Cidade, CREA e Instituto Polis. 
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» Treinamento das Equipes 

Na foto 
acima, 
membros 
do CREA 
durante 
realização 
da 
capacitação 
do Grupo 
de 
Trabalho; 
Abaixo 
curso 
ministrado 
pelo 
Instituto 
Polis. 

PDP - Bauru de Todos « 
 
Para a estruturação da metodologia, planejamento dos trabalhos e integração da equipe 

recorreu ainda ao SEBRAE, que realizou curso de Planejamento Estratégico. 
Uma das primeiras tarefas do Grupo de Trabalho foi avaliar as experiências anteriores e 
conhecer o encaminhamento dado em outros Municípios na elaboração de planos diretores, 
concluindo que as dinâmicas que vêm sendo adotadas, apesar de atenderem às exigências 
legais de participação popular, nem sempre atingem a população como um todo, que, por 
vezes, não se sente representada pelas lideranças institucionais. 

Foi elaborado um Plano de Trabalho com descrição das atividades a serem 
desenvolvidas, cronograma preliminar, atribuição de responsabilidades, definição dos 
materiais e equipamentos necessários e proposta de metodologia a ser adotada nas reuniões. 
Foi criado um logo para o Plano Diretor Participativo, um site para divulgação do calendário 
de atividades e uma Cartilha sobre o PDP e o Estatuto da Cidade. 

 
3.5. Projeto Piloto – Distrito de Tibiriçá / Barra Grande 
 
Para realização da primeira reunião foi escolhido o Distrito de Tibiriçá, pequeno 

núcleo urbano, em que muitos moradores têm vínculos com a atividade rural, área em que 
grande parte dos técnicos não tinha nenhuma afinidade, mas que deveria também ser 
trabalhada no Plano Diretor. 

O local, data e horário foram cuidadosamente escolhidos para facilitar o acesso de 
maior número de pessoas. A divulgação se deu por cartazes em estabelecimentos comerciais, 
igrejas, escolas e convites entregues aos alunos da rede estadual, sendo o administrador 
regional encarregado dessa divulgação por ser uma liderança local. 

 
A metodologia dessa 1ª etapa consistia de: 
Abertura, com a palavra do Administrador Regional que fazia a apresentação do grupo 

presente 

1. Apresentação do vídeo institucional sobre Plano Diretor fornecido pelo Ministério das 
Cidades 
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2. Esclarecimentos, por parte da coordenação, do que é um Plano Diretor, a exigência 
legal, como as pessoas podem participar, qual seria a dinâmica utilizada na reunião 

3. Divisão em grupos, de no máximo 10 pessoas, de livre escolha dos participantes, para 
um “bate papo” mais informal sobre os problemas que eles enfrentam no dia a dia, 
com transporte, educação, abastecimento, saúde... O mediador era treinado para 
estimular a participação de todos e valorizar cada manifestação registrando-a em 
papeletas diferenciadas por cor: “o que está bom”, “o que está ruim”, “qual o sonho?” 

4. Concluída essa etapa, as papeletas eram afixadas em local visível a todos e feita a 
leitura 

5. As pessoas eram estimuladas a acrescentar sugestões, propostas de solução para os 
problemas apresentados e/ou pensar e discutir com amigos e vizinhos os assuntos 
debatidos na reunião, trazendo mais sugestões para uma segunda reunião, previamente 
agendada. 

A metodologia aplicada foi aprimorada e repetida nos demais setores. 
 

» Métodos de Apresentação e Abordagem 

 
Reuniões do Grupo de Trabalho com a comunidade de Tibiriçá. 

Grupos de discussão 
levantavam as questões 

sociais, enquanto... 

 
...os assuntos eram 

debatidos e estimulados 
por mediadores. 

A experiência se repetiu na 
comunidade rural de Barra Grande, 
com resultados bem satisfatórios 
em termos de presença e 
participação. 

PDP - Bauru de Todos « 
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3.6. Mobilização Popular 
 
A coordenação dos trabalhos em cada setor ficou sob a responsabilidade de integrantes 

do Grupo de Trabalho, que tiveram como apoio as Regionais Administrativas. 
As reuniões realizadas nos diversos setores foram precedidas de amplo trabalho de 

mobilização e divulgação junto à comunidade local, levando-se em conta as especificidades 
de cada uma delas (densidade, dispersão, lideranças, mobilidade, equipamentos sociais 
existentes, características sociais da comunidade etc.). 

Considerando os fatores acima descritos, a divulgação se deu através de faixas, carro 
de som, contatos com as lideranças, convites distribuídos junto às comunidades, notas através 
de jornal, rádio e televisão, além de divulgação junto aos usuários dos serviços públicos de 
educação, assistência social, saúde, sempre procurando atingir o maior número possível de 
pessoas da comunidade. 

 
» Divulgação dos Trabalhos 

 
Utilização de faixas para divulgação das reuniões e... 

 
...visitas domiciliares dos técnicos, para convidar a população. 

PDP - Bauru de Todos « 
 
O trabalho de divulgação na zona rural encontrou maior dificuldade, exigindo dos 

técnicos visitas a proprietários e lideranças. Em virtude da dificuldade de locomoção dos 
interessados em participar das reuniões, foi oferecido o transporte de ida e volta. 

Uma questão preponderante foi proporcionar à toda comunidade facilidades de acesso 
aos locais de reunião o que exigiu, na maioria dos casos, a subdivisão dos setores, em razão 
das barreiras físicas (rio, rodovia, ferrovia, vazios urbanos, mobilidade, afinidade entre os 
moradores e seus problemas específicos etc.), resultando em mais de 25 (vinte e cinco) sub-
setores. 

Para local de reunião buscou-se, preferencialmente, escolas públicas, centros 
comunitários, locais de referência para a comunidade local, que permitissem total 
acessibilidade e que não inibissem a participação de toda e qualquer pessoa. 

Todas as reuniões contaram com equipe de apoio responsável pela preparação do 
local, instalação dos equipamentos, lista de presença, crachá para identificação dos presentes, 
papel e caneta para anotações, café e água, etc. 
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Durante o processo procurou-se envolver todas as unidades educacionais (professores 
e alunos) públicas e particulares, com o objetivo de despertar o interesse nas discussões dos 
problemas. 

O momento foi propício, tendo em vista trabalho desenvolvido em 2005 pela  
Delegacia de Ensino de Bauru denominado “Estudo da qualidade ambiental das bacias 
hidrográficas da base territorial da Delegacia de Ensino de Bauru”, que consistia no 
diagnóstico ambiental das bacias onde estão inseridas as unidades escolares estaduais, 
coincidindo com o início dos trabalhos de divulgação do PDP e das reuniões setoriais de 
Leitura Comunitária. 
 

» Sociedade Participativa 

Escola Viver  
Conseg Centro-Sul 

EMEF Ivan Engler  
SESI 

Conferência 
dos Portadores de 

Necessidades Especiais 

 
Conselho de Leigos 

PDP - Bauru de Todos « 
 
Foram realizadas, ainda, reuniões com comunidades religiosas, entidades de classe, 

clubes de serviço, secretarias municipais, no sentido de motivar para participação e 
divulgação das reuniões setoriais. 
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» Entidades de classe 

Os 
representantes 
das entidades 
de classe 
foram 
chamados a 
opinar sobre 
as questões 
levantadas na 
primeira etapa 
do projeto. 

PDP - Bauru de Todos « 
 

3.7. Etapas do processo 
 
A metodologia decidida pelo Núcleo Gestor para condução do processo consistia das 

seguintes etapas: 
 
3.7.1. Primeira Etapa: Sensibilização 
 
Essa primeira etapa tinha por objetivo sensibilizar a população sobre o Plano Diretor 

Participativo, composta de duas reuniões, com intervalo médio de uma semana entre elas. 
 

» Participação Popular 

Nas reuniões 
com a 
população 
foram 
levantadas 
questões 
sociais, 
ambientais e 
de 
acessibilidade. 
As fotos ao 
lado, mostram 
momentos da 
reunião no 
setor 10. 

PDP - Bauru de Todos « 
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A primeira reunião seguia a metodologia já descrita em Tibiriçá, acrescida de uma 
exposição na qual se demonstrava, através de imagens e explanação, como se deu o 
crescimento da cidade e os impactos decorrentes, com objetivo de entender a importância do 
planejamento que oriente a organização espacial da cidade e que proporcione qualidade de 
vida a todos, assim como a importância da participação da população nas decisões do destino 
do Município. 

Além disso, introduzia-se conceitos legais que fundamentaram o processo de 
elaboração do Plano Diretor Participativo, ou seja, Constituição Federal, Estadual e Estatuto 
da Cidade, evidenciando sempre que Plano Diretor é um processo, assim como a participação 
popular, e que requer o acompanhamento efetivo das ações e programas. 

Na seqüência, era realizada uma dinâmica com grupos menores, possibilitando a 
manifestação de todos a respeito das necessidades do local, inclusive com identificação dos 
problemas em imagens aéreas e mapas do setor. 

   
» Reuniões Setoriais 

Setor 2  
Setor 6  

Setor I - rural  
Setor C - rural 

Setor 5  
Setor 4 

PDP - Bauru de Todos « 
 
O objetivo foi proporcionar aos participantes uma visão mais sistêmica e crítica da 

realidade do bairro, da bacia hidrográfica a qual estava inserido e também do município, 
sugerindo assim a reflexão do papel fundamental que todos desempenham neste processo. 

Na segunda reunião, eram apresentados os resultados da dinâmica de grupo, sobre o 
que percebiam como bom, ruim e as propostas para soluções dos problemas, abrindo um novo 
espaço para contribuições, sugestões e complementações. 
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» Diversificado Material de Apoio 

Setor 5  
Setor 5 

Setor 4  
Setor G - rural 

Setor 8  
Setor 9  

PDP - Bauru de Todos « 
 
Todo o material produzido nessas reuniões foi digitado e distribuído pelo Sr. Prefeito 

às Secretarias Municipais com a recomendação que as demandas imediatas fossem analisadas 
e, na medida do possível, atendidas na programação das ações de curto prazo e orçamento 
seguinte. 

 
3.7.2. Segunda Etapa: Leitura Comunitária e Leitura Técnica. 
 
Por diversas vezes a Leitura Comunitária, iniciada na reunião de Sensibilização, se 

dava através de vistorias "in loco", em geral acompanhadas de pessoas da comunidade, para 
constatação dos problemas que haviam sido levantados, com registro fotográfico e 
demarcação em mapas. 

A Leitura Técnica consistia de vistorias acerca dos pontos positivos e negativos, 
especialmente àqueles pertinentes a elaboração do Plano Diretor, assim como visitas às 
diversas Secretarias Municipais e órgãos técnicos, levando as situações constatadas, para que 
buscassem soluções para as demandas imediatas, além de propostas para ações de médio e 
longo prazo que atendessem aos anseios da comunidade. 
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» Objetivo Comun de Governo 

 
Várias reuniões com secretários municipais foram realizadas, 

em busca de soluções dos problemas da comunidade. 
PDP - Bauru de Todos « 

 
Foi organizado um “tour” rural e um urbano para os integrantes do Grupo de Trabalho 

e Núcleo Gestor, para conhecimento dos principais problemas apontados, e também dos 
pontos positivos a serem valorizados. 

 
» Trabalho de Campo 

 
Visita em loco aos problemas enfrentados pela periferia.  

Técnicos do Plano 
Diretor Participativo 

durante o tour urbano. 

 
O tour rural foi importante 

para levantar aspectos 
fundamentais do campo. 

PDP - Bauru de Todos « 
 

Finalizando essa etapa, foi realizada uma Audiência Pública na Câmara Municipal, 
com a comunidade rural e entidades ligadas ao setor, onde foi apresentado o diagnóstico geral 
e as primeiras propostas. Após a exposição dos problemas e potencialidades levantados pela 
comunidade nas reuniões setoriais, foi feita a divisão em grupos de trabalho, que discutiram 
propostas para as questões de infra-estrutura (mobilidade, meio ambiente, desenvolvimento, 
apoio técnico etc.); sociais (serviços de saúde, transporte escolar, assistência social, esporte, 
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cultura etc.); demandas urbanas dos loteamentos destinados às chácaras de recreio e/ou 
residenciais que estão inseridos na zona rural. 

 
» Participação da Comunidade Rural 

 
Reunião na Câmara Municipal quando foi concluído o diagnóstico 

rural e apresentadas as primeiras propostas. 
PDP - Bauru de Todos « 

 
A presença e participação de todas as secretarias municipais resultou em ações a serem 

encaminhadas a curto prazo e programas a serem desenvolvidos especificamente para atender 
à comunidade rural, dentro de suas especificidades. 

 
3.7.3. Terceira Etapa: Apresentação das propostas e eleição dos Delegados 
 
Ao retornar para essa última fase nos setores, era apresentado um diagnóstico e 

propostas relativas às questões de mobilidade, ambiental, infra-estrutura, desenvolvimento, 
função social da propriedade, habitação, entre outros. Em várias oportunidades, ainda foram 
agregadas novas propostas “riscando-se” no próprio mapa. 

Ao final das reuniões eram eleitos os Delegados representantes do Setor, dentre os 
presentes. 

 
» Representantes dos Movimentos Sociais 

 
Várias plenárias foram realizadas para escolha 

dos delegados dos movimentos sociais. 
PDP - Bauru de Todos « 

 
Concluída essa etapa foi realizada Plenária na Câmara Municipal para escolha dos 

Delegados representantes das entidades. 
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» Representantes da Sociedade Organizada 

 
Assembléia na Câmara Municipal para eleição dos 
delegados representantes das entidades de classe. 

PDP - Bauru de Todos « 
 
Os delegados representantes do poder público foram tirados entre os integrantes do 

Núcleo Gestor, Grupo de Trabalho, secretários municipais diretamente envolvidos (Secretaria 
de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria das Administrações 
Regionais, Secretaria do Meio Ambiente), representantes das demais secretarias e órgãos 
públicos estaduais e federais, com atuação direta nas questões tratadas no Plano Diretor, em 
especial nas questões ambientais, viárias, habitação, desenvolvimento urbano e rural. 

 
» Instrumentalização e Consultoria 

Reunião com Instituto Polis.  
Reunião com o CEPAM. 

 
Encontro com a Profª. Dra. Ermínia Maricato. 

PDP - Bauru de Todos « 
 
Ao longo do processo, o Grupo de Trabalho manteve contato e fez consultorias com a 

Profª. Dra. Ermínia Maricato, com o CEPAM - Centro de Estudos e Pesquisa em 
Administração Municipal da Fundação Prefeito Faria Lima e Instituto Polis, discutindo os 
instrumentos adequados para aplicação no PDP de Bauru. 

Foi realizado Curso de Capacitação para todos os delegados eleitos, onde foram 
discutidos com mais profundidade os instrumentos do Estatuto da Cidade e sua aplicação, 
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para que houvesse perfeita compreensão das propostas contidas no Plano, em especial às 
relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo. 

 
» Capacitação 

Os delegados eleitos 
passaram por 
capacitação, voltada ao 
entendimento dos 
instrumentos do 
Estatuto da Cidade. 

PDP - Bauru de Todos « 
 

 
3.7.4. Quarta Etapa: Congresso Final  
 
Para realização do Congresso Final foram designados responsáveis pela Organização 

(escolha do local, preparação do espaço, instalação dos equipamentos e); Mobilização 
(colocação das faixas de divulgação, elaboração de convites para autoridades e delegados, 
elaboração dos crachás, listas de presença, etc); e Sistematização (preparação das pastas com 
minuta do Regimento e do Projeto de Lei). 

O Congresso Final reuniu os delegados eleitos nos diversos setores com a finalidade 
de analisar a minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo. 

A minuta levada ao Congresso Final foi elaborada por técnicos da Prefeitura 
Municipal, com acompanhamento do Núcleo Gestor. Embasaram esse trabalho os resultados 
das diversas reuniões realizadas com a comunidade, entidades de classe, secretarias 
municipais, materiais resultante das diversas conferências municipais e do Projeto Bauru+10. 

O Congresso teve início no dia 27 de maio de 2006, com a presença de 146 delegados 
credenciados, além de diversos secretários municipais, funcionários públicos, convidados e 
população em geral. 

Teve início com a leitura e aprovação do Regimento Interno e, em seguida, a leitura da 
Minuta do Projeto de Lei onde cada delegado podia fazer destaques para emenda 
modificativa, supressiva ou aditiva, apresentando a nova redação para o Grupo de 
Sistematização. 

Os trabalhos foram suspensos no final da tarde e nova plenária agendada para o dia 03 
de junho, quando foi dada continuidade à leitura, apresentação de emendas e aprovação do 
texto final. 
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» Democracia 

 
Após três reuniões do congresso com os delegados, 

foi aprovada a minuta do Projeto de Lei. 
PDP - Bauru de Todos « 

 
A minuta aprovada foi encaminhada ao Sr. Prefeito em 19 de junho, para revisão pela 

Secretaria dos Negócios Jurídicos, quanto à forma legal e constitucionalidade das propostas. 
As adequações e complementações sugeridas pela SNJ e Instituto Polis foram analisadas pelo 
Núcleo Gestor que deliberou pela realização de reunião específica para apresentação aos 
Delegados. Foi convocada uma nova Plenária, realizada no auditório do Automóvel Clube, no 
dia 16/09/2006, que resultou no Projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal em 22 de 
setembro de 2006. 

 
» Trabalho Concluído 

Com a 
conclusão 
dos 
trabalhos o 
Projeto de 
Lei foi 
encaminhado 
ao Prefeito 
Tuga 
Angerami. 
Abaixo 
momento da 
entrega do 
projeto pelo 
Prefeito, ao 
presidente 
da Câmara 
Municipal em 
22 de 
setembro de 
2006. 
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PALAVRA FINAL DA COORDENAÇÃO 

Planejar participativamente um município significa, antes de tudo, 
mudar paradigmas, e isso exige vontade e decisão política, assim como 
mudanças de comportamento da sociedade, uma vez que as tarefas de 
planejamento sempre tiveram caráter tecnicista sem a participação da 

população. 
A construção coletiva de idéias pressupõe o exercício da prática dialética, 

compartilhando saberes. O planejamento e ações de implementação devem ser entendidos 
como processo de cidadania, não só para a equipe de trabalho, mas para a toda sociedade. 

Durante o processo ficou demonstrado que a participação popular independe de nível 
intelectual e de classe social. Todos podem contribuir, a partir de sua realidade, dos traços 
culturais, da sua concepção de homem e de mundo. 

A participação e envolvimento dos profissionais da prefeitura foram fundamentais na 
elaboração do Plano Diretor, mas deverá haver continuidade, principalmente, na sua 
implementação. 

O planejamento é transdisciplinar e deve ser elaborado dentro de uma visão sistêmica, 
portanto, a equipe deve ter profissionais das mais diversas áreas. 

As entidades de classes, movimentos sociais e população devem ser capacitados 
continuamente, para que, nos momentos de debate e processos de decisão, tenham condições 
de participar de forma efetiva e com conhecimento, tendo compreensão clara dos pontos 
conflitantes como: redirecionamento de investimentos públicos e privados, da imposição de 
limitações ao mercado imobiliário especulativo, da cidade real, dos graves problemas 
habitacionais, dos modelos inadequados de planejamento e suas conseqüências, de forma que 
todos os agentes sociais possam enfrentar os desafios que hoje se apresentam, na busca de 
qualidade de vida para todos os cidadãos. 

 

 
BAURU-SP. dez. 2006 - www.bauru.sp.gov.br  

contato: planejamento@bauru.sp.gov.br 
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