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APRESENTAÇÃO

As audiências públicas são, sem dúvida, o ápice do processo participativo previsto legalmente na 
elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs). São necessárias várias 
rodadas de discussões técnicas via consultas públicas com diferentes atores e segmentos até que 
seja consolidado um diálogo com a sociedade e níveis governamentais para que se possa formar 
consensos políticos em torno dos objetivos, diretrizes e propostas do PDUI.

No âmbito do PDUI da Região Metropolitana de São José do Rio Preto, os instrumentos de proces-
so participativo foram importantes para o levantamento de dados, definição de problemas e busca 
de soluções. Para estimular e ampliar a participação da sociedade civil e dos poderes públicos 
no processo, o PDUI-RMSJRP conta com uma plataforma digital atualizada, e já realizou eventos 
como oficinas regionais, reuniões de grupos de trabalho temáticos e audiências públicas, sempre 
acompanhados pelo Ministério Público.

A plataforma digital  é a ferramenta de acompanhamento das etapas do PDUI, de consulta aos do-
cumentos produzidos e de participação pública, por meio do recebimento de propostas para cons-
trução conjunta do Plano. Gerenciada inicialmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe), em razão das restrições legais do período eleitoral, foi posteriormente transferida 
para a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), com apoio da equipe de tecnologia da Fipe. 
A plataforma é atualizada constantemente, contendo a agenda de reuniões e os produtos contra-
tuais resultantes dos levantamentos e das análises técnicas − e também dá suporte à divulgação 
jornalística das várias etapas e informações necessárias na condução do PDUI. 

As audiências públicas encerraram a fase de troca de ideias e coleta de propostas para o  
PDUI-RMSJRP, que envolveu a realização de três oficinas regionais e seis reuniões de grupos 
de trabalho com órgãos setoriais do Governo do Estado de São Paulo. Realizá-las em novembro 
de 2022, logo após o período eleitoral, foi um grande desafio. Para garantir ampla participação 
dos cidadãos, a escolha foi por audiências no formato híbrido: presencial e virtualmente, com 
transmissão pelo Youtube, no canal da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR).

Assim, foram programadas três audiências públicas (ver o calendário anexo),  realizadas por sub-
-regiões: Sub-região de São José do Rio Preto (Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, 
Jaci, Mirassol, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Olímpia, São José do Rio Pre-
to e Severínia); Sub-regiões de Nova Granada/Tanabi (Icém, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, 
Palestina, Paulo de Faria, Macaubal, Monte Aprazível, Nipoã, Poloni, Tanabi e União Paulista) e 
Sub-região de José Bonifácio (Adolfo, Ibirá, Irapuã, José Bonifácio, Mendonça, Planalto, Potiren-
daba, Sales, Ubarana, Urupês e Zacarias ).

Para dar suporte aos debates, foi desenvolvido o Caderno Preliminar de Propostas como insumo 
para estimular o debate, contendo os resultados dos primeiros estudos realizados e as contri-
buições advindas das oficinas regionais e das reuniões dos grupos de trabalho. Basicamente, o 
documento traz uma proposta preliminar de macrozoneamento regional, que dá as diretrizes de 
ordenamento territorial, oferecendo as bases para a articulação entre os municípios, e as Fun-
ções Públicas de Interesse Comum (FPICs).

O objetivo do caderno de insumos era dar conhecimento, colher subsídios, fazer correções e re-
ferendar as proposições nele contidas, previamente à elaboração da minuta de projeto de lei que 
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será enviada ao Executivo estadual e, posteriormente, à Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. Esse caderno foi disponibilizado na plataforma digital em 20 de outubro de 2022, para que 
os participantes das audiências públicas tivessem informações e dados suficientes para se pre-
parar para os debates e fazer novas proposições.

Um mailing list abrangente foi montado, incluindo representantes da sociedade civil, gestores pú-
blicos, comunidade técnica, entidades e instituições diversas, visando ao envio de convites para 
a série de audiências públicas. Também foi desenvolvida estratégia de comunicação específica, 
voltada para os veículos de comunicação locais, que envolveu a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, a Fipe, bem como as agências regionais. A cobertura dos eventos deu-se antes, durante 
e depois, com registro em fotos, vídeos e reportagens, tudo isso publicado na plataforma/aba No-
tícias (https://pduirmsjrp.fipe.org.br) .

Os resultados desse esforço de comunicação podem ser medidos pela significativa participação 
dos públicos convidados (ver tabela anexa), cujas memórias estão registradas neste Produto 11 
– Sistematização dos resultados das audiências públicas. O documento tem por objetivo apre-
sentar um balanço das audiências públicas – realizadas em 3 e 4 de novembro de 2022 −, que 
mobilizaram a equipe técnica da Fipe, responsável pela produção dos documentos técnicos para 
a região metropolitana em estudo.

Além das equipes da SDR e da Fipe, as audiências também mobilizaram prefeituras, câmaras 
municipais, Parlamento Regional, Ministério Público e entidades da sociedade civil de todos os 
37 municípios. Foi preciso contar com o apoio das prefeituras onde aconteceram as audiências 
presenciais para ceder o local e, também, a estrutura para transmissão da audiência em formato 
on-line.

Desde o início, o projeto buscou o diálogo para aprimorar o diagnóstico, a visão e a percepção das 
principais questões regionais, bem como possíveis incorporações de conteúdo, aprofundamento 
de análises e complementações de informações. 

As três audiências públicas foram organizadas por sub-região, com o seguinte roteiro:

 ❏ Abertura da sala virtual (15 min antes do início da reunião).
 ❏ Composição da mesa presencial e on-line (5 min).
 ❏ Saudação de autoridades municipais e de representante do Governo do Estado (1h10min).
 ❏ Exposições sobre o estudo técnico do PDUI (15 min). 
 ❏ Apresentação do contexto regional (15 min). 
 ❏ Apresentação das propostas de macrozoneamento e de FPICs (40 min).
 ❏ Debates (30 min).
 ❏ Encerramento (5 min).

https://pduirmsjrp.fipe.org.br
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RMSJRP e respectivos municípios contemplados

Região Metropolitana de São José do Rio preto

 ❏ Sub-região São José do rio Preto. Municípios: Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, 
Ipiguá, Jaci, Mirassol, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Olímpia, São 
José do Rio Preto e Severínia. 

 ❏ Sub-região Nova Granada e Tanabi. Municípios: Icém, Nova Granada, Onda Verde, Orin-
diúva, Palestina, Paulo de Faria, Macaubal, Monte Aprazível, Nipoã, Poloni, Tanabi e União 
Paulista.

 ❏ Sub-região José Bonifácio. Municípios: Adolfo, Ibirá, Irapuã, José Bonifácio, Mendonça, 
Planalto, Potirendaba, Sales, Ubarana, Urupês e Zacarias.
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MEMÓRIA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Antes de apresentar as memórias de cada uma das audiências públicas, cabem dois esclarecimentos: 

 ❏ As audiências públicas fazem parte do processo participativo para a construção do PDUI da 
unidade regional. São uma oportunidade para os cidadãos debaterem e apresentarem pro-
postas sobre o ordenamento territorial da região e sobre as Funções Públicas de Interesse 
Comum (FPICs) aos municípios que a compõem. As audiências públicas foram organizadas 
em modelo híbrido (presencial e por transmissão pelo Youtube, no canal da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional). Houve ampla divulgação para atingir o público interessado em 
participar presencialmente ou à distância.

 ❏ Todos os documentos produzidos pela equipe da Fipe estão disponíveis na plataforma digital 
da RMSJRP. A plataforma digital é o canal de participação social, que hospeda os docu-
mentos relativos ao registro de todas as atividades realizadas, e que receberá as propostas 
oriundas dos gestores públicos e da sociedade civil nos diferentes momentos do processo 
de construção dos PDUIs.

1. Sub-região de São José do Rio Preto

Data: 3 de novembro de 2022
Horário: 10h às 13h
Local: Parque Tecnológico. Avenida Abelardo Menezes 1.001 – São José do Rio Preto/SP
Municípios convidados: Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Jaci, Mirassol, Miras-
solândia, Neves Paulista, Nova Aliança, Uchoa, Olímpia, São José do Rio Preto e Severínia
https://www.youtube.com/watch?v=ggHtVqKZ6R8

A abertura da audiência pública foi feita pelo representante da Subsecretaria de Assuntos Metro-
politanos, Jesse James Latance, que agradeceu a presença de todos que acompanhavam a reu-
nião no espaço do evento (Parque Tecnológico, São José do Rio Preto) e também aos que acompa-
nhavam a transmissão ao vivo pela internet, no canal YouTube da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo. 

Informou que o objetivo principal no processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Ur-
bano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP) é apresentar 
e debater o conteúdo do Caderno Preliminar de Propostas (Produto 10) com gestores públicos, 
comunidade técnica, pessoas jurídicas e sociedade civil, com vistas a colher subsídios e referen-
dar as proposições nele contidas, previamente à elaboração da minuta de projeto de lei que, após 
aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento da RMSJRP, será enviada ao Executivo estadual e, 
posteriormente, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para aprovação.

Colocou que o Produto 10 – Caderno Preliminar de Propostas, nesta etapa do processo de elabo-
ração do PDUI, de realização das audiências públicas, se constitui em insumos para estimular o 
debate, apresentando de forma preliminar propostas de macrozoneamento regional e das Fun-
ções Públicas de Interesse Comum (FPICs). Essa atividade técnica preliminar de construção do 

https://www.youtube.com/watch?v=ggHtVqKZ6R8
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ordenamento territorial e de propostas das FPICs foi feita a partir do panorama regional e do diag-
nóstico, já debatidos em oficinas regionais e em grupos temáticos organizados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Regional em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Destacou que a participação dos representantes dos municípios e da sociedade civil é de extrema 
importância nessa fase de elaboração do plano, e que, por esta razão, foi criada a plataforma digi-
tal para interação com a população metropolitana e o setor público, onde estão disponíveis todos 
os documentos produzidos em https://pduirmsjrp.fipe.org.br/. Esclareceu que nessa plataforma 
é possível acompanhar toda a elaboração do PDUI, as apresentações realizadas neste espaço, o 
caderno preliminar de propostas enviado aos municípios da RMSJRP, e informou que as propostas 
também podem ser encaminhadas pelo site.

Agradeceu à prefeitura de São José do Rio Preto, na pessoa do Exmo. Sr. prefeito Edson Araújo, 
e ao Parque Tecnológico de Rio Preto pela cessão de uso do espaço e de toda a infraestrutura 
necessária para a realização desta audiência, principalmente na geração das imagens para o 
ambiente virtual.

Expôs o regulamento da audiência pública, e informou que as propostas para a sub-região poderão 
ser feitas por meio de formulário próprio, disponível para os participantes presenciais, bem como 
pelo formulário disponível na plataforma digital, no prazo de até 10 dias úteis a partir desta data1.

Após as saudações, Jesse James Latance iniciou a chamada para a formação da Mesa Diretora, 
que foi composta pelas seguintes autoridades:

Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMSJRP e prefeito de São José do Rio Preto 
– Edson Araújo
Vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMSJRP e prefeito de Olímpia – 
Fernando Cunha
Vice-prefeito de São José do Rio Preto – Orlando Bolçone
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – Pedro Roberto Gomes
Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo de São José do Rio Preto – Kátia Regina Penteado 
Casemiro
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) – Marcos Campagnone

Jesse James Latance – SDR cumprimentou e agradeceu a todos os prefeitos, agradeceu a pre-
sença da vice-prefeita de Bálsamo, Mônica Garcia, do prefeito de Cedral, Paulo Ricardo Beolchi, 
do prefeito de Ipiguá, Efraim Garcia Lopes, do prefeito de Nova Aliança, Jurandir Barbosa de Mo-
rais, e do prefeito de Uchoa, José Cláudio Martins. Cumprimentou, ainda, o representante de 
Mirassol, o diretor de Obras, Antonio Carlos Doimo, o representante do prefeito Maurício Mauro, 
de Neves Paulista, e a representante da prefeita Gláucia Camacho, de Severínia, Brenda Carolina 
Reis Carneiro.

Formada a mesa, Jesse James Latance convidou o prefeito anfitrião Edson Araújo para suas sau-
dações de boas-vindas e considerações iniciais, agradecendo a todos os prefeitos, vereadores e 

1  A pedido do presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional e prefeito de São José do Rio Preto, Edson Araújo, 
o prazo foi dilatado para 30 dias, com encerramento em 5 de dezembro de 2022.

https://pduirmsjrp.fipe.org.br/
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representantes da sociedade civil presentes, e ressaltando a fase decisiva em que se encontra o 
PDUI nesta sub-região de São José do Rio Preto.

Edson Araújo – Prefeito de São José do Rio Preto agradeceu a Jesse James, cumprimentou os 
presentes, Marcos Campagnone e Maurício Hoffmann, ambos representantes da Fipe, a Mesa Di-
retora, o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Roberto, 
o vice-prefeito de São José de Rio Preto, Orlando Bolçone, e Kátia Penteado, secretária de Meio 
Ambiente de São José do Rio Preto. Cumprimentou a todos os prefeitos da região metropolitana, 
assessores, secretários, técnicos e representantes da sociedade civil.

Disse que esta é a primeira das três audiências públicas que ocorrerão na RMSJRP, que estão 
dando os primeiros passos na constituição da região metropolitana, ideia que se debate há al-
gumas décadas e que agora chegou o seu tempo, e que todos os presentes participam neste 
momento de uma reunião histórica na construção dessa nova cultura do novo pensar, da escuta 
coletiva a ser impressa na construção deste plano, a fim de subsidiar novas legislações, todo o 
marco legal que envolverá a constituição da região metropolitana e São José do Rio Preto. Agra-
deceu e saudou o governador Rodrigo Garcia e o secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens 
Cury. Disse que serão apresentados os estudos feitos pela equipe Fipe, para que todos possam 
debater os problemas que são comuns aos municípios da região metropolitana, que os municípios 
têm suas reivindicações locais, e que o objetivo dessa reunião é construir a visão do que interessa 
a todos os municípios. Citou uma reportagem que diz que Rio Preto é a cidade que mais constrói 
franchising no Brasil e a primeira do interior brasileiro.

Citou, ainda, o evento do Acirp no Parque Tecnológico, em que foram premiadas algumas empre-
sas, que são desconhecidas pela população, como, por exemplo, uma empresa de Engenheiro 
Schmitt que exporta para 50 países, sendo necessário identificar e qualificar pessoas para essas 
empresas inovadoras, uma vez que, no período pós pandemia, o processo de inovação acelerou 
ainda mais. Disse, ainda, que os municípios têm que buscar o que é fundamental, como o emprego 
e a renda, a oportunidade para as pessoas, uma região organizada, desenvolvimento sustentável, 
infraestrutura, saneamento básico, os recursos hídricos, cultura, educação, saúde, mobilidade, e 
a região metropolitana vai propiciar o instrumento, eleger as prioridades, buscar financiamentos, 
dentre outros. Disse estarem caminhando, que é importante terem uma cultura coletiva de uma 
região de 1 milhão de habitantes.

Jesse James Latance – SDR agradeceu ao prefeito Edson Araújo, e passou a palavra para o pre-
feito de Olímpia e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMSJRP, Fernando Cunha, 
para que fizesse suas considerações iniciais.

Fernando Cunha – Prefeito de Olímpia cumprimentou a todos, agradeceu ao prefeito Edson Araú-
jo pelo carinho com a região e municípios, agradeceu em nome de Pedro Roberto o trabalho dos 
vereadores, cumprimentou e agradeceu ao Governo do Estado de São Paulo pela oportunidade, 
aos membros da mesa, aos senhores prefeitos e vice-prefeitos. Ressaltou a importância de os 
municípios pensarem juntos a região metropolitana. Disse que os que tiveram a oportunidade de 
ler os estudos da Fipe, puderam identificar a riqueza de dados, informações e estatísticas que 
poucos dos municípios têm isoladamente, muito menos no conjunto, pois sem informações não é 
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possível gerenciar. Esses estudos da Fipe são uma grande contribuição para que possam discutir 
conjuntamente quais as características da região, como a baixa industrialização, o que leva a bai-
xos salários médios, e que a partir destes estudos construirão diretrizes importantes para cada 
município e para a região metropolitana como um todo.

Jesse James Latance – SDR agradeceu as palavras do prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, e 
convidou o presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto para que fizesse suas con-
siderações.

Pedro Roberto Gomes – Presidente da Câmara Municipal de SJRP cumprimentou a todos, ao prefeito 
Edson Araújo, ao prefeito Fernando Cunha, que presidem o Conselho de Desenvolvimento da RMSJRP, 
saudou os prefeitos presentes, ao vice-prefeito Orlando Bolçone, a secretária de Meio Ambiente de 
Rio Preto, Kátia Penteado, as mulheres presentes, as colaboradoras, ao Marcos Campagnone, e a 
sociedade civil presente, representada pela Acirp, ao coronel Jean Charles e aos vereadores da região.

Reforçou o que disseram os prefeitos Edson Araújo e Fernando Cunha, sobre a importância do 
levantamento de dados e informações, que sabem que os recursos são finitos e, se não houver 
planejamento, se não houver o pensamento coletivo de como fazer e estabelecer as prioridades, 
o processo torna-se inviável. Disse que o Parlamento fez inúmeras reuniões desde o ano passado 
com debates sobre a saúde, mobilidade e questões ambientais, que hoje a região metropolitana é 
uma realidade, que, independentemente de mudança de governo, a próxima gestão deve abraçar 
a questão, pois a forma de fazer política com resultado, planejamento, ouvir as pessoas, é o me-
lhor caminho. Agradeceu e desejou uma boa reunião a todos.

Jesse James Latance – SDR agradeceu a presença da sociedade civil, representada pela Acirp, na 
pessoa de Osvaldo Nascimento e Germano Hernandes, do Dr. José Antonio, da OAB de São José 
do Rio Preto, e da secretária de Meio Ambiente de São José do Rio Preto, Kátia Penteado. Passou 
a palavra para o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Orlando Bolçone para que fizesse suas 
considerações.

Orlando Bolçone – Vice-prefeito de São José do Rio Preto agradeceu e cumprimentou a todos, ao 
governador Rodrigo Garcia, ao secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, enfatizando 
que o que se discute nesta reunião é um plano de estado, que vai determinar a sequência para 
que não haja descontinuidade nas administrações, questão que vem discutindo com o Parlamen-
to, com o vereador Jean Charles e o presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes, que este é um 
momento histórico no sentido de que estão demonstrando que os planos, tal qual se viu na gestão 
de Franco Montoro, o primeiro plano de desenvolvimento regional, com a participação do prefeito 
Edson Araújo, do vereador Fernando Cunha e de Marcos Campagnone. Disse que estão acompa-
nhando, junto com Milton, Nelson Geromel e sua equipe técnica, a Meire de Olímpia e sua equipe 
técnica, e todos os técnicos presentes, que são muito importantes neste momento.

Falou sobre a importância da integração que deve ser feita com os novos representantes da As-
sembleia Legislativa, em especial, do trabalho de convencimento, de informação sobre a questão 
regional. Cumprimentou Marcos Campagnone e o coordenador do projeto, Andrea Calabi, e cha-
mou a atenção para o item que trata do desenvolvimento local, integrado e sustentável, e o motivo 
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técnico dessa reunião é sobre a integração, que nenhuma cidade ou distrito está abrindo mão de 
sua cultura, de seu território e de sua identidade. Contudo, para se ter efetividade e resultado, é 
necessário ter integração, como, por exemplo, o caminho das águas, 25% do abastecimento de 
São José do Rio Preto depende de uma nascente de Cedral, sobre a mobilidade, São José do Rio 
Preto encontra-se em um cruzamento entre a BR-153 e a rodovia Washington Luís. Disse que a 
região é homogênea, completa, integrada, e que a subdivisão da região seja motivo de integração, 
seja territorial, ambiental, no que diz respeito aos recursos hídricos, e política. Parabenizou a 
qualidade dos textos da equipe Fipe, e cumprimentou os técnicos presentes.

Jesse James Latance – SDR agradeceu as palavras do vice-prefeito Orlando Bolçone, disse 
que insegurança hídrica e mobilidade urbana e o leito férreo, uso e ocupação do solo são te-
mas importantes para a região, e que serão apresentadas algumas propostas na sequência 
das apresentações. Para tanto, pediu que a mesa diretora se desfaça para dar lugar às apre-
sentações, as quais estão disponíveis na plataforma digital da Região Metropolitana de São 
José do Rio Preto.

• Apresentação geral do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) – Marcos Campagnone 
• Fipe (https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488)
• Apresentação do Contexto Regional Econômico – Maurício Hoffmann (https://pduirmsjrp.fipe.
org.br/?page_id=1488)
• Proposta de Macrozoneamento Regional – Marlon Longo – Fipe (https://pduirmsjrp.fipe.org.
br/?page_id=1488)
• Proposta das Funções Púbicas de Interesse Comum (FPICs) – Herlan Cavalcante – Fipe (https://
pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488)

Após as apresentações, Jesse James Latance – SDR deu início aos debates convidando a quem 
quisesse fazer suas considerações.

Ao longo da apresentação da proposta de macrozoneamento foram feitas algumas intervenções 
inaudíveis (falta de microfone), que impossibilitou o registro nesta memória.

Durante a apresentação sobre a proposta das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs), 
foram feitas algumas intervenções:

Kátia Regina Penteado Casemiro – Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo de SJRP colocou 
que São José do Rio Preto possui o Acordo São Paulo, algumas assinaturas de tratados, tanto in-
ternacional, quanto nacional, envolvendo a questão de adaptação às mudanças climáticas, e hoje 
existe o plano em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e parceria inter-
nacional. Diante disso, perguntou se a ideia é olhar para estes municípios que já têm esse plano 
desenvolvido e ampliar a partir dos dados incentivando outros municípios.

Herlan Alcântara – Fipe respondeu que é possível reforçar e articular com os municípios que já 
fizeram [o plano] e com os que ainda não fizeram.

https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
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Kátia Regina Penteado Casemiro – Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo de SJRP colo-
cou que, da mesma forma, o município em questão tem parceria com o Semae, Meio Ambiente 
e Obras, voltado ao Programa de Eficiência de Uso de Água, em que foi instituído um trabalho 
de tecnologia para avaliação da qualidade das nascentes. Com relação à eficiência do uso da 
água no ambiente rural, perguntou se estão previstas conversas com os produtores, visto que 
existe uma tentativa de sair da área pública para tentar plantar nas APPs, mas na área rural 
os produtores têm que dar anuência, e como no momento não há um movimento forte do go-
verno do estado e do governo federal de incentivo à questão do Programa de Regularização 
Ambiental (PRA), o produtor rural não tem essa consciência e sensibilização, [enfatizou que 
está generalizando por questão didática], e que esse trabalho de sensibilização e conscienti-
zação junto ao produtor rural é fundamental para atingir o objetivo de recuperação das nas-
centes, de preservação.

Herlan Alcântara – Fipe disse que a colocação é importante e pediu que os municípios formali-
zassem suas colocações nos formulários de propostas, indicando o tema na plataforma digital do 
PDUI da RMSJRP, a fim de que estivesse devidamente registrada.

Germano Hernandes – Acirp e CBH-TG colocou que, em relação à questão do desenvolvimento 
econômico e tecnológico, o Parque Tecnológico deveria ser um polo que tivesse extensões para a 
região metropolitana como um todo, pois cada município tem uma vocação determinada e, a partir 
daqui, há uma estruturação, como por exemplo, um núcleo de desenvolvimento da indústria do 
entretenimento em Olímpia, sob o Parque Tecnológico, como deve haver da indústria moveleira 
em Mirassol, da indústria de alimento e confecção em José Bonifácio, e usar o que já existe para 
expandir para a região metropolitana.

Herlan Alcântara – Fipe colocou que o Parque Tecnológico tem o potencial de disseminação das 
inovações para outros setores da região, como, por exemplo, o polo moveleiro, o design pode ser 
produzido a partir daqui, ou o planejamento de parques temáticos, dentre outros.

Finalizadas as apresentações, Jesse James Latance – SDR agradeceu e reforçou que a platafor-
ma digital do PDUI estará aberta para recebimento das propostas por mais alguns dias para que 
a equipe Fipe receba e faça as análises da pertinência de cada proposta, para que na próxima 
reunião do Conselho de Desenvolvimento façam a apresentação final do plano e aprovação pelo 
Conselho.

Agradeceu as intervenções dos presentes durante as apresentações, e concedeu a palavra para 
aqueles que quisessem fazer suas colocações.

Germano Hernandes – Acirp e CBH-TG abordou o tema do  desenvolvimento econômico, discor-
rendo que sabem como cada município se desenvolve, que é preciso espacializar as questões 
centrais do desenvolvimento econômico, para que as cidades menores possam  ser integradas 
a esse sistema econômico, possam saber como vão contribuir, como, por exemplo, a questão da 
energia limpa, como determinado município pode contribuir, assim como a questão do etanol, que 
é fundamental, e como/quais municípios da região podem contribuir para melhorar a questão. 
Com relação às FPICs, pediu que fosse tratada a questão da gestão metropolitana intersetorial, 
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pois é necessário que se discuta, já que os municípios desconhecem o tema. Colocou que os mu-
nicípios trabalham de forma fragmentada, e a região metropolitana tem que ser vista de forma 
intersetorial, caso contrário não haverá integração e não é sustentável. Reforçou que se coloque a 
cultura, tema de extrema importância para que seja fixada na região metropolitana.

Jesse James Latance – SDR colocou que a ideia é de que no Conselho se formem câmaras te-
máticas setoriais, a exemplo da cultura, educação, turismo. Disse que a colocação de Germano 
Hernandes vem ao encontro do que o presidente e vice-presidente do Conselho de Desenvolvi-
mento, Edson Araújo e Fernando Cunha, respectivamente, têm proposto à Secretaria Executiva, 
da formação, o mais rápido possível, com os secretários municipais de cada setor, uma vez que as 
câmaras temáticas são essenciais para essas discussões sobre as FPICs tratadas no PDUI.

Maurício Hoffmann – Fipe colocou que, entre as câmaras temáticas, certamente, haverá a de de-
senvolvimento econômico. A câmara temática é composta pelos secretários e prefeitos do setor, 
como, por exemplo, o secretário de finanças, o de desenvolvimento econômico, ou o de planeja-
mento, que cuida do planejamento territorial, e que devem se reunir, inclusive com a equipe Fipe/
SDR, visto que é papel do estado dar apoio, trazer informações, apontar quais são as vocações 
regionais atuais, visto o momento econômico mundial. Disse achar pertinente a inclusão desses 
novos temas e, certamente o governo do estado, em especial a Fipe, já se coloca à disposição para 
dar suporte ao desenvolvimento desses trabalhos.

Osvaldo Nascimento – Acirp disse ser importante a questão das câmaras temáticas, a abrangên-
cia dos temas que envolvem economia circular e a criativa, na medida em que possam, no âmbito 
da região metropolitana, promover a interação com a Fipe, inclusive com a referência do que está 
se passando nas outras regiões metropolitanas, a partir de experiências já vivenciadas. Disse, 
ainda, que, além do processo de submissão das propostas, que tenham oficinas para definição de 
questões específicas das câmaras, além da discussão global.

Jesse James Latance – SDR disse que nas câmaras temáticas haverá a participação do Parla-
mento Regional, dos vereadores, figuras importantes nesse processo, da sociedade civil e das 
associações vinculadas às FPICs, como de meio ambiente, habitação, educação, saúde, conselhos 
municipais, que tragam experiências anteriores.

Drica Sanches – Acirp disse que acha muito importante a questão levantada por Osvaldo Nasci-
mento, sobre atentar às vocações dos municípios, que a educação e a cultura precisam estar no 
planejamento, precisam ser previstas. Falou que a economia criativa hoje movimenta 3.9% do PIB 
estadual e 2.9% do nacional, envolve a cultura fortemente, e entende a cultura como meio de de-
senvolvimento social e econômico, que as cidades estão se movimento para entender a questão e 
sua importância. Disse que é necessário que o tema esteja presente nas FPICs, e ser trabalhado 
como diretriz e constar no planejamento.

Delcimar M. Teodózio – Fórum de Sustentabilidade da Acirp parabenizou a equipe Fipe pelo diag-
nóstico da RMSJRP, e ressaltou que sentiu falta dos aspectos sociais, da demografia e o retrato 
da população, que é única, e quais são as características, inclusive dos arranjos produtivos locais, 
pois o agronegócio não se restringe à cana-de-açúcar, que entende o vínculo com o desenvolvi-
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mento industrial, mas que talvez o pouco associativismo dos produtos locais, mesmo porque as 
unidades rurais são pequenas, ao contrário do que seria a produção da cana-de-açúcar.

Marlon Longo – Fipe disse que o conjunto de propostas apresentadas é um ponto de partida, que 
a próxima etapa será a de transformá-las em propostas estruturadas com a ampliação de cada 
item. Disse que as sugestões feitas nesta audiência pública foram anotadas, como a questão da 
saúde, tema colocado no diagnóstico, como a excessiva dependência dos municípios menores em 
relação à São José do Rio Preto, sobretudo do acesso aos hospitais regionais; sobre a questão da 
cultura disse que também é um tema tratado no diagnóstico, e que pode ser retomado nas pro-
postas; sobre os aspectos sociais, disse que foi descrito no diagnóstico, a partir da perspectiva das 
carências habitacionais, que parece inexistente, mas que existe, sobretudo no que diz respeito à 
regularização fundiária, questão mencionada pelos municípios nas oficinas regionais; e a questão 
da economia circular, temas importantes, que podem surgir como propostas estruturadas a partir 
deste momento.

Jesse James Latance – SDR disse que o processo de elaboração do PDUI da Região Metropolitana 
de São José do Rio Preto, apesar de ter um prazo curto para finalização, nenhuma questão deixará 
de ser contemplada ou discutida, que, caso seja necessário, terão mais 30 dias, de acordo com o 
presidente do Conselho Metropolitano, Edson Araújo. Disse que a plataforma digital está aberta 
para a submissão de propostas para que os municípios contribuam com ideias e ações.

Pedro Roberto Gomes – Presidente da Câmara Municipal de SJRP disse que poderiam promover 
uma outra reunião com outros segmentos ausentes nesta reunião, como Unesp, outras associa-
ções, universidades, munidos das informações apresentadas nesta audiência pública.

Jesse James Latance – SDR informou que a audiência pública, exigência do processo de elabo-
ração do PDUI, está cumprida e o que se pede aos municípios, a partir de agora, é a submissão 
das propostas via plataforma digital, a fim de que a equipe Fipe possa avaliar a pertinência e 
encaminhar à reunião do Conselho de Desenvolvimento para aprovação, e apresentação final aos 
municípios. Disse que podem agendar esta reunião do Conselho para daqui a 30 dias, pois o plano 
deverá ser entregue até o final do ano, de acordo com contrato firmado entre SDR e Fipe.

Kátia Regina Penteado Casemiro - Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de SJRP pergun-
tou em que momento do processo de elaboração do PDUI aparecem as câmaras técnicas.

Jesse James Latance – SDR respondeu que, dentro do Conselho de Desenvolvimento, o presiden-
te Edson Araújo pode propor a criação das câmaras temáticas por FPIC, sem restrição de quan-
tidade de temas, e ele pode convocar as reuniões destas câmaras temáticas com os secretários 
municipais, podendo ser centralizadas em São José do Rio Preto.

Edson Araújo – Prefeito de São José do Rio Preto colocou que o PDUI deve ser finalizado e entre-
gue ao governo do estado até o final deste ano de 2022, de acordo com contrato assinado, e que as 
discussões deverão ser aceleradas e avançar nestes próximos 50 dias. Disse que a participação 
de toda a sociedade é fundamental, principalmente em uma região metropolitana que está dando 
seus primeiros passos, e que este processo seja firme, bem estudado e discutido com a socieda-
de. Disse que quer presidir o processo coletivamente, colegiadamente, junto com o vice-presiden-
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te Fernando Cunha, com o vice-prefeito Orlando Bolçone, com o presidente da Câmara Municipal, 
Pedro Roberto Gomes, e com os secretários diretamente ligados. Agradeceu a presença de todos, 
à Acirp, ao CBH-GT, aos secretários municipais de SJRP, Nicanor, Orlando Bolçone, Kátia Pentea-
do e Jorge, secretário de Desenvolvimento Econômico de SJRP, e suas respectivas equipes. Disse 
que a reunião foi um sucesso, com um debate de alto nível, e que estão no caminho certo.

Não havendo mais colocações dos presentes, Jesse James Latance – SDR agradeceu a todos que 
acompanharam presencialmente e pelo YouTube, e deu como encerrada a reunião.
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Lista de presença

Município Instituição Cargo Nome Presença 
(Modalidade)

Bálsamo prefeitura prefeito Carlos Eduardo Carmona 
Lourenço (Du Lourenço)

presencial

Bálsamo prefeitura vice-prefeita Monica Beatriz Cencil Garcia presencial
Bálsamo Câmara Municipal vereador Leonardo Corte Euzebio presencial
Bálsamo Câmara Municipal vereadora Simone J. M. Silva Carrieiro presencial
Cedral prefeitura prefeito Paulo Ricardo Beolchi de Lucas presencial
Cedral prefeitura não menciona Cosme Medina Junior presencial
Guapiaçu Diretoria de Planejamento 

Urbano e Meio Ambiente
diretora Ana Letícia M. Nardo presencial

Ipiguá prefeitura prefeito Efraim Garcia Lopes presencial
Ipiguá Assessoria de Comunicação assessora Ana Clara Balduino presencial
Ipiguá Assessoria de Comunicação assessor Rafael Nascimento presencial
Ipiguá Diretoria de Administração diretor João Licurgo Espinha presencial
Ipiguá Departamento de Convênios não menciona Diógenes Gimenes presencial
Jaci Setor de Obras e Engenharia chefe Maria Eduarda Munhoz Paro virtual
Macaubal convênios diretor Jelder Eric de Souza Lourenço presencial
Mirassol prefeitura prefeito Edson Antonio Ermenegildo virtual
Mirassol Diretoria de Planejamento 

Urbano
técnico - 
arquiteta

Arq. Edileila Imbernom Bittar presencial

Mirassol Assessoria de Meio 
Ambiente

assessor José Carlos Santos de Oliveira presencial

Mirassol Departamento de Obras diretor Antonio Carlos Doimo presencial 
(representou 
o prefeito)

Mirassol Departamento de Trânsito diretor Milton Fábio Busquim Zanini presencial
Mirassol Coordenadoria do Sistema 

de Controle Interno
chefe Patrícia de Oliveira P. de Paula virtual

Mirassol Câmara Municipal presidente João Carlos (Caco) Navarrete Filho virtual
Mirassolândia gabinete chefe de gabinete Cleyton de Oliveira virtual
Mirassolândia Setor de Meio Ambiente não menciona Simone Sangaleti presencial
Neves Paulista prefeitura prefeito Marcio Rogerio Rodrigues dos 

Santos (Marcio Faraguti)
presencial

Neves Paulista prefeitura não menciona Maurício Mauro presencial 
(representou 
o prefeito)

Nova Aliança prefeitura prefeito Jurandir Barbosa de Morais presencial
Olímpia prefeitura prefeito Fernando Augusto Cunha presencial
Olímpia prefeitura - gabinete chefe de 

gabinete
Bruno dos Santos Guzzo presencial

Olímpia Secretaria de Planejamento 
e Finanças

secretária Mary Brito Silveira presencial

Olímpia Secretaria de Planejamento 
e Finanças / Divisão de 
Planejamento Estratégico e 
Captação de Recursos

diretora Raquel C. Crepaldi Righeti virtual
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Município Instituição Cargo Nome Presença 
(Modalidade)

Olímpia Secretaria de Planejamento 
e Finanças / Setor de 
Fiscalização Tributária

chefe Renato Luis Pivello virtual

Olímpia Secretaria da Saúde secretária Maria Cláudia Vieira Marcondes 
Lemos de Toledo

virtual

S.J. do Rio Preto prefeitura prefeito Edson (Edinho) Coelho Araújo presencial
S.J. do Rio Preto prefeitura vice-prefeito Orlando José Bolçone presencial
S.J. do Rio Preto Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento - Polo 
Regional do INCRA

coordenadora Carla Zoccal presencial

S.J. do Rio Preto Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo

secretário Jorge Luis de Souza virtual

S.J. do Rio Preto Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo

secretária Kátia Regina Penteado Casemiro presencial

S.J. do Rio Preto Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo

técnico Douglas Siqueira Guedes presencial

S.J. do Rio Preto Secretaria de Planejamento 
Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação - 
Gabinete

técnico Milton Faria de Assis Junior presencial

S.J. do Rio Preto Secretaria de Planejamento 
Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação - 
Gabinete

técnico Nelson Geromel presencial

S.J. do Rio Preto Secretaria de Obras 
(Semplan)

técnico Marcos Jose da Silva Bastos Filho virtual

S.J. do Rio Preto Secretaria de Obras técnico Benedita Iolanda Facchini virtual
S.J. do Rio Preto Secretaria de Trânsito, 

Transportes e Segurança 
- Divisão de Transporte 
Público Coletivo Urbano

assessor Sergio Henrique Umel presencial

S.J. do Rio Preto Secretaria de Educação secretária Fabiana Zanquetta de Azevedo virtual
S.J. do Rio Preto Deads SJRP não menciona Silvia Laguna virtual
S.J. do Rio Preto Secretaria de Assistência 

Social
secretária Helena Marangoni presencial

S.J. do Rio Preto Secretaria de Assistência 
Social

não menciona Rafaela Yepes Moro virtual

S.J. do Rio Preto Secretaria de Assistência 
Social

psicóloga; 
coordenadora 
de Vigilância

Vanessa Gimenez Ferreira presencial

S.J. do Rio Preto Câmara Municipal/
Parlamento Metropolitano

presidente Pedro Roberto Gomes presencial

S.J. do Rio Preto Câmara Municipal vereador Jean Charles Serbeto, Cel. presencial
S.J. do Rio Preto Cetesb Gerente Eng. Jordão Domingues Massiel 

Massei Pagani
presencial/
virtual

S.J. do Rio Preto Secretaria de Planejamento engenheira Marina Richard Pontes Rozani virtual
S.J. do Rio Preto Conselho de Assistência 

Social (CMAS)
não menciona Silvania Cuenca virtual

S.J. do Rio Preto Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente (Comdema); OAB

presidente Gustavo Murad Mendes Prado presencial/
virtual
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Município Instituição Cargo Nome Presença 
(Modalidade)

S.J. do Rio Preto Conselho sobre Álcool e 
Outras Drogas (Comad)

não menciona Rose Can’déo virtual

S.J. do Rio Preto Conselho dos Direitos do 
Idoso (CMDI)

não menciona Mari Angela Saravali virtual

S.J. do Rio Preto 
e região

Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos Rios Turvo 
e Grande (CBH-TG); DAEE

secretária 
executiva

Márcia Regina Brunca Garcia virtual

S.J. do Rio Preto Gerência de Governo Caixa 
Econômica Federal

supervisora Tatiana Galbiate de Moura Vargas virtual

S.J. do Rio Preto Caixa Econômica Federal engenheiro Dener Gonçalves Prata virtual
S.J. do Rio Preto Caixa Econômica Federal supervisor de 

filial governo
Rodrigo Justo virtual

S.J. do Rio Preto governo estadual assessor Ronaldo Doher presencial
Severínia gabinete não menciona Brenda Carolina Reis Carneiro presencial 

(representou 
o prefeita)

Uchoa prefeitura prefeito José Claudio Martins presencial
Uchoa Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e 
Rural - Departamento de 
Engenharia

diretor Tiago Sanches Peres virtual

União Paulista gabinete chefe Eládio Marcelo Lázaro de Souza virtual
São Paulo SDR - Assessoria de 

Imprensa
não menciona Evandro Barbosa presencial

São Paulo SDR - Assessoria de 
Imprensa/Fotografia

não menciona Fernando Nascimento presencial

São Paulo Secretaria de Logística e 
Transporte (SLT)

assessor 
técnico

José Manoel de Aguirre Neto virtual

São Paulo Secretaria de 
Desenvolvimento Regional 
(SDR)

assessor Jesse James Latance presencial

São Paulo Secretaria de 
Desenvolvimento Regional 
(SDR)

não menciona Evanildo Verona presencial

São Paulo SDR/Fipe coordenador Marcos Campagnone presencial
São Paulo Fipe consultor Maurício Hoffmann presencial
São Paulo Fipe coordenadora Rovena Negreiros virtual
São Paulo Fipe coordenadora Marlon Longo presencial
São Paulo Fipe pesquisador Herlan Alcântara presencial
São Paulo Fipe jornalista Margareth Lemos virtual
São Paulo Fipe pesquisador Felipe Dias virtual
São Paulo Fipe estagiária Sarah Rolindo virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Fabiana Pereira Coelho virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Roberta Fontan virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Maria Lúcia Camargo virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Geni Aparecida Toffoli virtual
São Paulo Fipe pesquisador Rafael Giorgi Costa virtual
São Paulo SDR suporte 

tecnológico
Pedro Henrique Rosa de Siqueira 
Santos

virtual
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Município Instituição Cargo Nome Presença 
(Modalidade)

Bady Bassitt Teodoro Engenharia diretor Diogo B. Teodoro presencial
S.J. do Rio Preto Associação Comercial de 

S.J. do Rio Preto (Acirp)
vice-presidente Osvaldo Nascimento presencial

S.J. do Rio Preto Associação Comercial de 
S.J. do Rio Preto (Acirp) e 
CBH-TG

diretor 
Acirp/ vice-
presidente 
CBH-TG

Germano Hernandes Filho presencial/
virtual

S.J. do Rio Preto Associação Comercial de 
S.J. do Rio Preto (Acirp)

diretora de 
Economia 
Criativa e 
Captação de 
Recursos

Drica Sanches presencial

S.J. do Rio Preto Fórum de Sustentabilidade 
da RMSJRP

diretora Delcimar M. Teodózio presencial

S.J. do Rio Preto munícipe médico Washington Luiz R. da Silva Filho presencial
S.J. do Rio Preto Fórum de Sustentabilidade 

da RMSJRP
membro Celso G. Tursi presencial

S.J. do Rio Preto Fórum de Sustentabilidade 
da RMSJRP

membro Amena A. Ferraz presencial

S.J. do Rio Preto OAB SJRP não menciona José Antonio Ercolin presencial
Mirassol OAB - 111ª Subseção de 

MIRASSOL
Presidente Marcos Roberto Sanchez Galves virtual

Mirassol não menciona não menciona Terezinha Lopes presencial
Mirassol munícipe cidadã Iara Lopes Bonilha presencial
S.J. do Rio Preto munícipe coordenador 

educacional
Rodolfo Eduardo Branco Kfouri virtual

S.J. do Rio Preto não menciona não menciona Lourival da Silva Caires virtual
S.J. do Rio Preto Nozes Geoinformações CEO Marcelo Santana Nogueira presencial
S.J. do Rio Preto Fórum de Sustentabilidade 

da RMSJRP
não menciona Ceci Kuncevicius Bueno de Caprio presencial

São Paulo munícipe engenheira Walkiria Melo de Vasconcelos virtual
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2. Sub-região de José Bonifácio 

Data: 3 de novembro de 2022
Horário: 15h às 18h
Local: Câmara Municipal de José Bonifácio. Avenida Romeu Maia Souto, 20 – José Bonifácio/SP
Municípios convidados: Adolfo, Ibirá, Irapuã, José Bonifácio, Mendonça, Planalto, Potirendaba, 
Sales, Ubarana, Urupês e Zacarias
https://www.youtube.com/watch?v=ggHtVqKZ6R8

A abertura da audiência pública foi feita pelo representante da Subsecretaria de Assuntos Metro-
politanos, Jesse James Latance, que agradeceu a presença de todos que acompanham a reunião 
no espaço do evento (Câmara Municipal de José Bonifácio) e também aos que acompanham a 
transmissão ao vivo pela internet no canal do YouTube da Secretaria de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo. 

Informou que o objetivo principal no processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP) é apresentar e deba-
ter o conteúdo do Caderno Preliminar de Propostas (Produto 10) com gestores públicos, comunida-
de técnica, pessoas jurídicas e sociedade civil, com vistas a colher subsídios e referendar as propo-
sições nele contidas, previamente à elaboração da minuta de projeto lei que após ser aprovada pelo 
CDR será enviada ao Executivo estadual e, posteriormente, à Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) para aprovação. Colocou que o Caderno Preliminar de Propostas se constitui em 
insumos para estimular o debate, apresentando, de forma preliminar, as propostas de macrozonea-
mento regional e das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) identificadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Regional em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Destacou que a participação dos representantes dos municípios e da sociedade civil é de extrema 
importância nesta fase de elaboração do plano, e, por esta razão, foi criada a plataforma digital 
para interação com a população metropolitana e o setor público. Todos os documentos produzidos 
estão disponíveis em https://pduirmsjrp.fipe.org.br/. Esclareceu que nessa plataforma é possível 
acompanhar toda a elaboração do PDUI, as apresentações realizadas neste espaço, o caderno 
preliminar de propostas enviado aos municípios da RMSJRP, e informou que as propostas tam-
bém podem ser encaminhadas pelo site.

Agradeceu à Prefeitura de José Bonifácio, na pessoa do Exmo. Sr. prefeito Dilmo Resende de Car-
valho, e ao presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, Rafael Nizato, pela cessão de uso 
do espaço e de toda a infraestrutura necessária para a realização desta audiência, principalmente 
na geração das imagens para o ambiente virtual.

Expôs o regulamento da audiência pública, e informou que as propostas para a sub-região poderão 
ser submetidas por meio de formulário próprio, disponível para todos os participantes presenciais, 
bem como pelo formulário disponível na plataforma digital, pelo prazo estendido pelo presidente do 
Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Araújo, de 30 dias a partir desta data.2

2  O prazo foi dilatado para 30 dias, a pedido do presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional, que é o prefei-
to de SJRP, e será encerrado em 5 de dezembro de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=ggHtVqKZ6R8
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/
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Após as saudações, Jesse James Latance iniciou a chamada para a formação da Mesa Diretora, 
que foi composta pelas seguintes autoridades:

Presidente da Câmara Municipal – Rafael Nizato
Prefeito de José Bonifácio – Dilmo Resende de Carvalho
Presidente do Conselho de Desenvolvimento – Edson Araújo
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – Pedro Roberto Gomes
Prefeita de Potirendaba – Gislaine Montanari Franzotti
Prefeito de Ibirá – Edvard Alberto Colombo
Prefeito de Mendonça – Juliano Souza de Oliveira
Prefeito de Zacarias – Héder Jean Bruno de Oliveira
Vice-prefeito de Adolfo – Nelson Gimenez Ribeiro
Vice-prefeito de Ubarana – Marco Antonio Vitali
Secretário de Turismo de Sales – Donizete Edissel de Oliveira (representando o prefeito 
Josemar Francisco de Abreu)
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) – Marcos Campagnone

Formada a mesa, Jesse James Latance convidou o presidente da Câmara Municipal de José Boni-
fácio, Rafael Nizato, para suas saudações de boas-vindas e considerações iniciais, agradecendo a 
todos os prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil presentes, e ressaltando a fase 
decisiva em que se encontra o PDUI nesta sub-região de José Bonifácio.

Rafael Nizato – Presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio agradeceu a Jesse James, 
cumprimentou o prefeito Dilmo Resende, todos os prefeitos presentes, a mesa diretora, o presi-
dente do Conselho de Desenvolvimento e prefeito de São José do Rio Preto, Edson Araújo, o presi-
dente da Câmara de São José do Rio Preto, Pedro Roberto Gomes, todos os vereadores presentes, 
Fábio Pião, Adenilson Seronn, Cássio Gallo, Daniele Sotello, Márcia Caruso, grandes companhei-
ros pelo desenvolvimento de José Bonifácio. Falou sobre a alegria de sediar um projeto de grande 
importância, pois a Região Metropolitana de São José do Rio Preto vem para fortalecer todos os 
municípios que a compõem, em especial os municípios de pequeno porte, como José Bonifácio, e 
que unidos, certamente, serão mais fortes e conseguirão mais recursos para o desenvolvimento 
da região. Disse que é uma satisfação poder participar deste processo e receber cada autoridade 
presente, e desejou que a reunião fosse muito produtiva.

Jesse James Latance – SDR agradeceu a Rafael Nizato, passando a palavra ao prefeito anfitrião 
de José Bonifácio, Dilmo Resende de Carvalho, para que fizesse suas considerações iniciais.

Dilmo Resende de Carvalho – Prefeito de José Bonifácio cumprimentou a todos, ao presidente do 
Conselho de Desenvolvimento, Edson Araújo, ao presidente da Câmara Municipal, Rafael Nizato, 
que cedeu o espaço para a audiência pública, aos vereadores de José Bonifácio presentes, sau-
dou os amigos que lutam pelo desenvolvimento da região, prefeitos presentes, Marcos, Josemar, 
Nelson de Adolfo, Héder, Gislaine, Ibirá, Juliano, a Fipe, cujo trabalho acompanha, a Jesse James 
Latance, cumprimentou o secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, o governador 
Rodrigo Garcia, grande idealizador da Região Metropolitana de São José do Rio Preto. Agradeceu 
à equipe da prefeitura de José Bonifácio pela organização do evento, a Paula, a todos os secretá-
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rios presentes. Disse que gostaria que todos se sentissem em casa, pois essa terra tem um lema 
de ‘cidade-amizade’, e desejou a todos uma boa reunião.

Jesse James Latance – SDR agradeceu as palavras do prefeito Dilmo Resende, e convidou o pre-
sidente do Conselho de Desenvolvimento, Edson Araújo, para que fizesse suas considerações.

Edson Araújo – Presidente do Conselho de Desenvolvimento e prefeito de São José do Rio Preto 
agradeceu a Jesse James Latance, representante do governo do estado, pelo entusiasmo pela 
mais jovem região metropolitana de São José do Rio Preto, representada pelos municípios que 
têm São José do Rio Preto como sede. Falou de sua alegria por estar presente a esta audiência 
pública de José Bonifácio. Lembrou das várias reuniões realizadas ao longo de sua vida pública 
como deputado estadual e federal, na defesa do desenvolvimento regional. Cumprimentou o pre-
sidente da Câmara de José Bonifácio, Rafael Nizato, e a todos os vereadores do município e da 
região, ao prefeito Dilmo Resende, aos prefeitos que fazem parte da mesa diretora, Gislaine, Ed-
vard, Juliano, Héder, aos vice-prefeitos de Adolfo, Nelson e Ubarana, Marcos, o representante do 
prefeito de Sales, e o Parlamento Regional, na pessoa do presidente Pedro Roberto, e a sociedade 
civil, representada pela Acirp.

Disse que o caminho a percorrer é a união do Executivo e do Legislativo, pois é o caminho do diálogo 
e do entendimento. Disse que estão presentes nestas audiências em função de uma lei estadual, 
que criou a RMSJRP, ao que agradece, que este é um novo tempo e que a região metropolitana vai 
se consolidar com o tempo. Colocou que esta reunião abre uma fase protocolar, que é a audiência 
pública, em que serão apresentados os estudos, análises e diagnósticos técnicos feitos pela equipe 
da Fipe acerca da Região Metropolitana de São José do Rio Preto. Disse que a região tem um caráter 
interessante que é a conurbação próxima a São José do Rio Preto, em que não sabemos onde come-
ça Rio Preto e onde termina, por exemplo, Ipiguá, Mirassol, Bady Bassitt, Guapiaçu e Cedral, além 
de outra, que é José Bonifácio, e que ficarão mais integrados pela duplicação da rodovia, em estágio 
avançado. Disse que foi destacado o trecho de Rio Preto e por este motivo saiu antes, mas queremos 
que duplique até o Paraná e que depois chegue até a Barranca do Rio Grande.

Sobre mobilidade, disse que é um aspecto importante de uma região para que se comunique com 
certa facilidade e segurança. Disse que é necessário que se discuta também a questão hídrica 
da região, que hoje o desenvolvimento empresarial deve ser sustentável, e a parceria entre os 
poderes público e privado é fundamental. Falou sobre as mudanças de gestão estadual e federal, 
sendo necessário o posicionamento dos municípios da região para as questões importantes para 
apresentarem propostas relativas ao seu desenvolvimento econômico, social, educação, saúde, 
existe a questão da demografia, a perda de empresas para outros estados, e que, diante disso, é 
necessário um planejamento, o que se pode conquistar a curto, médio e longo prazos, e buscar 
políticas públicas para a região. Disse que foi acertada a prorrogação do prazo para discutirem as 
questões da região de 10 para 30 dias, pois o contrato para que a Fipe entregue o PDUI encerra-se 
no final deste ano. Assim, terão até o dia 3 ou 5 de dezembro para os municípios apresentarem 
o resultado das discussões, e ressaltou a importância da participação da sociedade civil, dos ve-
readores e dos prefeitos de cada município. Agradeceu a atenção e desejou que a reunião fosse 
pautada por um debate franco e aberto, a fim de somar esforços para o desenvolvimento da região 
metropolitana como um todo.
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Pedro Roberto Gomes – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto cumprimentou 
a todos, ao prefeito anfitrião, Dilmo Resende, ao presidente da Câmara de José Bonifácio, Rafael 
Nizato, ao prefeito Edson Araújo, ao prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, a prefeita de Potirendaba, 
Gislaine Montanaro, a todos os prefeitos, vice-prefeitos e respectivos representantes, aos vereado-
res, a Sonia, vice-presidente do Parlamento Metropolitano, os representantes do governo do estado, 
Jesse James, Marcos Campagnone, a equipe Fipe, ao Secretário de Desenvolvimento Regional, Ru-
bens Cury, e ao governador Rodrigo Garcia. Disse que, no ano de 2020, em reunião para criação da 
RMSJRP, se criava o Parlamento Metropolitano, que, no seu entendimento, não é possível discutir as 
cidades sem envolver o parlamento. Disse que é importante a presença dos parlamentares em uma 
discussão sobre as questões que envolvem uma região metropolitana, e que, com o PDUI, ganham 
todos os municípios, que terão muito trabalho pela frente em busca de ressaltar as potencialidades 
dos municípios e da região. Agradeceu e desejou uma boa reunião a todos.

Jesse James Latance – SDR convidou a prefeita de Potirendaba para que fizesse suas considerações.

Gislaine Montanari Franzotti – Prefeita de Potirendaba cumprimentou a todos os presentes, 
referindo-se à equipe da Fipe, disse que toda a ajuda e assessoria técnica é muito bem-vinda, 
cumprimentou o prefeito Dilmo Resende, o prefeito Edson Araújo. Comentou que é possível 
falar de obras, de infraestrutura, em ampliação e manutenção de rodovias, mas em especial 
em saúde e em segurança. Lembrou que está fazendo parte do Cinturão Inteligente, que pos-
sui 11 câmeras alocadas, 11 municípios cedendo suas imagens (mais de 300 câmeras), o que 
está ajudando a todos. Em relação à saúde, lembrou que não tiveram uma boa experiência no 
período da pandemia, visto que ocorreram reuniões e imaginou que todos os prefeitos seriam 
ouvidos e falariam sobre a realidade de seu município, o que não ocorreu. Disse que o que 
pode prejudicar a região metropolitana são as decisões prontas, e que por mais simples e me-
nor que seja a cidade, esta tem o direito de se manifestar, até por sua particularidade. Disse 
que recebeu na data de hoje um ‘comunicado’ do Hospital de Base (HB) dizendo que não vai 
atender Potirendaba, o que surpreendeu, pois, os municípios são atendidos pelo governo do 
estado, a DRS é quem designa a alocação dos pacientes, que Potirendaba, Mirassol, Paulo de 
Faria e Ibirá deveriam ter recebido do governo do estado e não do HB. Ressaltou que o HB é 
uma instituição maravilhosa, que sempre os atendeu muito bem, mas que hoje disse que não 
poderia atender Potirendaba. Disse que vai acompanhar a audiência e espera que realmen-
te haja uma discussão franca, aberta e coletiva. Mencionou a perda de empresas da região 
devido ao aumento de impostos, e que é fundamental que os municípios discutam a questão. 
Disse que a ideia da região metropolitana é importante, que a Fipe vai ajudar tecnicamente os 
municípios, mas que todos devem ter voz, e que seja um processo democrático. Agradeceu a 
atenção e a oportunidade de participação.

Edson Araújo – Prefeito de São José do Rio Preto, em atenção à prefeita Gislaine Montanari, disse 
que teve a honra de iniciar como prefeito de Santa Fé do Sul, uma cidade de porte médio, que tem 
muito respeito por todos os municípios. Disse que a presidência do Conselho de Desenvolvimento 
Metropolitano será conduzida no colegiado e a convidou a fazer parte desse colegiado.

Gislaine Montanari Franzotti – Prefeita de Potirendaba disse que não é questão de cargo, que 
já é prefeita de Potirendaba, e citou o exemplo do lockdown decretado durante a pandemia, que 
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em Potirendaba não havia condição, que a sua empresa estava liberada para trabalhar com 800 
funcionários, e não podia fechar a lojinha, o mercadinho, com cinco funcionários, e na ocasião da 
reunião pensou que poderia expor a questão de seu município, o que não ocorreu. Disse que o 
presidente Edson Araújo é muito competente, outros membros são igualmente competentes, mas 
que não podia aceitar o convite. 

Edson Araújo – Prefeito de São José do Rio Preto disse para a prefeita Gislaine estar tranquila, 
que irão discutir o PDUI em conjunto, e sobre a questão do Hospital de Base disse que gostaria de 
se inteirar, que pode contar com seu suporte. Disse que foi procurado por Sílvia para falar sobre 
os municípios de Olímpia e Severínia no que se refere à DRS, e que vai procurar informações sobre 
o problema de Potirendaba. No que diz respeito ao futuro, disse que, se houve algum problema 
no período da pandemia, se pautou pelo parecer técnico, que tinha um comitê que abrangia São 
José do Rio Preto, não para a região, que não tinha competência para determinar para os outros 
municípios. Disse que Rio Preto é o que é graças à região, que tem orgulho da região e que deve 
ser recíproco. Disse que está sempre disponível para debater e posicionar a região nos contextos 
estadual e nacional, e que a participação da prefeita Gislaine é importante, pois sabe o quanto 
pode contribuir para buscarem as soluções para os problemas da região. 

Jesse James Latance – SDR informou que terão uma reunião do Conselho de Desenvolvimento 
após as audiências públicas, que a meta é apresentar em 30 dias os resultados do recebimento e 
avaliação das propostas, que serão discutidas a partir deste momento. Disse que a data prevista 
é 5 de dezembro e conta com a participação de todos os prefeitos, sociedade civil e os órgãos 
regionais estaduais. Agradeceu as considerações dos membros da mesa diretora e deu início às 
apresentações da equipe Fipe, as quais estão disponíveis na plataforma digital da Região Metro-
politana de São José do Rio Preto:

• Apresentação geral do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) – Marcos Campagnone 
– Fipe (https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488)
• Apresentação do Contexto Regional Econômico – Maurício Hoffmann (https://pduirmsjrp.fipe.
org.br/?page_id=1488)
• Proposta de Macrozoneamento Regional – Marlon Longo – Fipe (https://pduirmsjrp.fipe.org.
br/?page_id=1488)
• Proposta das Funções Púbicas de Interesse Comum (FPICs) – Herlan Cavalcante – Fipe (https://
pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488)

Finalizadas as apresentações, Jesse James Latance – SDR agradeceu aos técnicos da Fipe e 
aos presentes, reforçou que a plataforma digital do PDUI estará aberta para recebimento das 
propostas por mais 30 dias para que a equipe Fipe as receba e faça as análises da pertinência 
de cada proposta, a fim de serem apresentadas e aprovadas na próxima reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Metropolitano. Informou, ainda, que o presidente do Conselho, Edson Araújo, 
fará nova reunião do Conselho daqui a 15 dias, para que, junto com representantes municipais, 
estudem com maior profundidade o conteúdo do Caderno Preliminar de Propostas apresentado 
nesta audiência, com a finalidade de contribuírem com propostas robustas para a região. A seguir, 
passou a palavra para quem quisesse fazer suas colocações.

https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
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Cássio Gallo – Vereador de José Bonifácio saudou a todos os prefeitos e vereadores presentes 
e demais participantes desta audiência. Parabenizou a equipe Fipe pelo trabalho muito bem 
detalhado. Sobre a questão dos hospitais, em especial das Santas Casas, sugeriu investimen-
tos em infraestrutura, equipamentos, ampliação dos serviços de saúde e mais repasse de re-
cursos financeiros para esses hospitais, pelo governo federal e melhoria da tabela SUS, e do 
governo do estado. Citou como exemplo a inexistência de maternidade em José Bonifácio, em 
que o poder público em geral não interfere nesse fortalecimento. Disse que no município havia 
maternidade, ortopedia, cirurgia geral e hoje essas especialidades inexistem pelo SUS. Disse 
que há Santas Casas em Potirendaba, em Neves Paulista, Monte Aprazível, entre outras, que 
estão à mingua, que em certa ocasião, quando José Bonifácio estava com R$ 3 milhões de 
dívidas, o secretário de Saúde de José Bonifácio esteve na Secretaria de Saúde Estadual para 
entendimentos, o secretário municipal disse que fecharia o hospital, e a resposta da secretaria 
estadual foi que poderiam fechar, desde que comunicado com 30 dias de antecedência, e que 
passariam os atendimentos para o hospital de base de São José do Rio Preto. Disse que talvez 
a percepção do governo estadual sobre a importância dos pequenos hospitais tenha mudado 
devido à contribuição que deram durante a pandemia, salvando vidas, desafogando o hospital de 
base e outros hospitais do Estado de São Paulo. Outro tema abordado foi o aumento do índice de 
pessoas com autismo, e, pelo que pesquisou, cerca de 30% dos nascidos podem ser portadores 
de autismo, e para atender essas pessoas é necessário que se criem mais instituições, ou o 
fortalecimento e aproveitamento da estrutura das APAEs, que as prefeituras não têm condições 
para tanto, que existem poucas entidades privadas para o amplo atendimento dessas pessoas. 
Outro tema abordado de igual importância, diz respeito à atenção aos idosos, como acolhimento 
da população com mal de Alzheimer.

Sobre a questão do meio ambiente, sugere o fortalecimento dos municípios pequenos para a cria-
ção de aterros sanitários, pensar em um consórcio microrregional, estimular as cooperativas de 
catadores, que geram emprego e renda, fazer frente parlamentar de prefeitos com o legislativo, 
a fim de buscar recursos federal e estadual, pensando em projetos de infraestrutura. Citou como 
exemplo a lagoa em José Bonifácio de tratamento, saturada, com projeto pronto na Funasa há 
mais de seis anos, sem recursos para sua finalização.

Outra questão diz respeito ao banco de empregos, embora presentes em alguns municípios, como 
Rio Preto, José Bonifácio, não são regionalizados, não há ampla divulgação para outros municí-
pios da região, e sugeriu uma campanha de divulgação de vagas que atinja a região metropolitana 
como um todo. Sugeriu, ainda, o fortalecimento de José Bonifácio para a implantação de Etecs 
e Fatecs para capacitação da população, visto que há vagas de emprego, mas não existe mão de 
obra especializada.

Falou sobre a carência do transporte público, que existe um cartel de empresas que atendem e 
trafegam entre os municípios, que existe, inclusive, uma ação pública protocolada há seis ou oito 
anos, contra uma empresa de transporte intermunicipal que atende à microrregião. Informou 
que houve determinação do juiz para que o Estado faça licitação, mas sem sucesso. Disse que a 
empresa que transporta pessoas de José Bonifácio a Penápolis, Planalto, São José do Rio Preto, 
Tanabi, Neves Paulista, Monte Aprazível, suprime os horários de atendimento obrigatórios, e que, 
por vezes, quando há denúncias, a empresa é multada pela Artesp, mas não passa disso.
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Reforçou a importância da segurança na área rural, como mencionado nesta audiência, e disse 
que alguns municípios da região foram contemplados com uma viatura (da Secretaria de Agricul-
tura) para fazer a ronda rural, mas que só funciona com atividade delegada, em que a prefeitura é 
que paga o soldado para fazer a segurança. Disse que existe mais de 900 quilômetros de estrada 
rural em José Bonifácio, e não há como cobrir essa extensão. Disse, ainda, que segurança pública 
é dever do Estado, mas que acaba recaindo para os municípios.

Colocou a questão da bacia hidrográfica do Tietê, sugeriu que os municípios maiores ajudem na 
gestão pública dos municípios pequenos, que estimulem a busca pelo município de interesse tu-
rístico (MIT), a fim de fomentar a economia da região. Sugeriu, ainda, que os comitês auxiliassem 
os municípios pequenos a fazerem pesquisas locais e projeções de consumo hídrico, energético e 
de infraestrutura de saneamento.

Finalizou sugerindo que fosse incluído um representante do governo federal nessa discussão me-
tropolitana, não só na de SJRP, mas do estado todo, pois pensa ser importante que o governo 
federal acompanhe o desenvolvimento das regiões do Estado de São Paulo. Pediu que se abrisse 
espaço para a participação de secretários municipais e vereadores nas câmaras técnicas, uma vez 
que conhecem os problemas locais. Agradeceu a atenção dos presentes.

Jesse James Latance – SDR agradeceu ao vereador Cássio Gallo pelas sugestões, que são todas 
importantes e bem-vindas, agradeceu a presença dos prefeitos e da prefeita Gislaine. Disse que 
todas as questões, em especial a questão das câmaras temáticas, são muito importantes, que a 
sociedade civil e os senhores prefeitos podem encaminhar à presidência do Conselho de Desen-
volvimento Metropolitano as propostas de criação dessas câmaras, inclusive com a participa-
ção dos vereadores, e que sim, existe a participação dos secretários de cada tema, como saúde, 
educação, dentre outros. Disse que foi cumprido o dever legal previsto nesta audiência pública, 
agradeceu novamente a participação de todos, informou que a plataforma do PDUI da RMSJRP 
está ativa, ficará aberta ao recebimento de propostas pelo período estendido pelo presidente do 
Conselho de Desenvolvimento, Edson Araújo, de mais 30 dias. Disse que o presidente do Conselho 
pediu aos consultores da Fipe a possibilidade de nova reunião para daqui 15 dias, para esclareci-
mento das dúvidas remanescentes dos municípios e respectivos prefeitos, para que dali a mais 15 
dias seja feita a apresentação final do PDUI. Agradeceu a presença e participação de todos e deu 
como encerrada a reunião.
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Lista de presença

Município Instituição Cargo Nome Modalidade

Adolfo prefeitura vice-prefeito Nelson Gimenez Ribeiro presencial 
(representante 
do prefeito)

Adolfo Câmara Municipal vereador, presidente Jair Piveta presencial
Ibirá prefeitura prefeito Edvard Alberto Colombo presencial
Ibirá Finanças diretor executivo Vitor Scarante Tsunoda virtual
Ibirá prefeitura gestora escolar Daniela Sansão Motta presencial
Ibirá Câmara Municipal presidente Sônia Palma Beolchi presencial
Irapuã prefeitura prefeita Reni Aparecida da Silva presencial
Irapuã Secretaria de 

Administração
secretário Marcos Aurélio Sormani virtual

Irapuã Secretaria de 
Administração

suplente do secretário Patrícia Maria Silva Martins virtual

José Bonifácio prefeitura prefeito Dilmo Resende de Carvalho presencial
José Bonifácio prefeitura - gabinete chefe de gabinete Tiago Luis Pestana virtual
José Bonifácio Procuradoria Jurídica procurador Alex S. F. Amaral presencial
José Bonifácio Secretaria 

de Finanças, 
Contabilidade e 
Planejamento

secretário José Carlos Real presencial

José Bonifácio Secretaria 
de Finanças, 
Contabilidade e 
Planejamento

chefe fiscalização Regina C. Moraes presencial

José Bonifácio Secretaria de Obras secretário Leonardo Dan Ribeiro presencial
José Bonifácio Departamento de 

Engenharia
engenheiro Daniel Prado Rosa presencial

José Bonifácio Secretaria de 
Agricultura

agrônomo Paulo Sergio Salvador presencial

José Bonifácio Secretaria da 
Cidadania e Ação 
Social

chefe centro 
profissionalizante

Estela Nunes Dias presencial

José Bonifácio Secretaria da 
Cidadania e Ação 
Social

não menciona Aline Almeida presencial

José Bonifácio Secretaria da 
Cidadania e Ação 
Social

não menciona Mari Almeida presencial

José Bonifácio Secretaria da Saúde secretário Anderson Gustavo Penachiotti presencial
José Bonifácio Secretaria da Saúde chefe UBS Elson Cardoso Albuquerque Junior presencial
José Bonifácio Secretaria de 

Educação
coordenadora 
pedagógica

Silvia Regina Rodrigues presencial

José Bonifácio Câmara Municipal presidente Rafael Nizato presencial
José Bonifácio Câmara Municipal vereador Cássio Elmo Gonçalves Gallo presencial
José Bonifácio Câmara Municipal vereador Adenilson Seron presencial
José Bonifácio Câmara Municipal vereadora Daniele Moreira Sotello presencial
José Bonifácio Câmara Municipal vereadora Sylvia Marcia Caruso presencial
José Bonifácio Câmara Municipal vereador Fábio Pião presencial
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Município Instituição Cargo Nome Modalidade

José Bonifácio Câmara Municipal motorista Alessandro Lacerda presencial
José Bonifácio Polícia Militar delegado Marco Antonio de Oliveira presencial
José Bonifácio prefeitura farmacêutica Ana Paula T. A. Barbosa presencial
José Bonifácio prefeitura procurador jurídico 

chefe
?? Eduardo Garibaldi presencial

José Bonifácio prefeitura controle interno Marlon G. Marques Cardoso presencial
José Bonifácio prefeitura chefe de arquivo Vitor Nunes R. da Silva presencial
José Bonifácio prefeitura diretor/escola 

municipal
Frederico Berta presencial

José Bonifácio Secretaria de 
Educação

secretária Maria Elisa Simões de Lima presencial

José Bonifácio prefeitura/saúde enfermeira Vera L. M. de Mendonça presencial
Mendonça prefeitura prefeito Juliano Souza de Oliveira presencial
Mendonça prefeitura - gabinete chefe de gabinete Alessandro D. Oliveira presencial
Mendonça prefeitura / Unesp assessor de gabinete Guilherme Serrano Rocha presencial
Potirendaba prefeitura prefeita Gislaine Montanari Franzotti presencial
Potirendaba Coordenadoria de 

Desenvolvimento da 
Empresa, Indústria e 
Comércio

coordenadora Francieli Gallo Agostinho presencial

Potirendaba Coordenadoria de Meio 
Ambiente

coordenador Rafael Plaza Netto Virtual

Potirendaba Coordenadoria de 
Saúde

coordenadora Patrícia Silva Caires Presencial

Potirendaba Câmara Municipal vereador Julio Augusto Boechat virtual
Potirendaba Departamento de 

Engenharia
engenheiro João Ricardo Bento virtual

Sales Secretaria de Turismo secretário Donizete Edissel de Oliveira presencial
S.J. do Rio Preto prefeitura prefeito Edson Coelho Araújo presencial
S.J. do Rio Preto Câmara Municipal/

Parlamento 
Metropolitano

presidente Pedro Roberto Gomes presencial

Ubarana prefeitura vice-prefeito Marco Antonio Vitali presencial
Urupês prefeitura prefeito Alcemir Cassio Greggio virtual
Urupês Diretoria de Meio 

Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

diretor Lauriston Isique virtual

Zacarias prefeitura prefeito Héder Jean Bruno de Oliveira presencial
José Bonifácio Associação Comercial 

e Empresarial de José 
Bonifácio

presidente André Luiz Lázaro Capobianco presencial

José Bonifácio Escola Eti diretor Luciano Rodrigues Afonso presencial
José Bonifácio Acontece em Foco jornalista Danilo Pereira Moraes presencial
José Bonifácio não foi possível 

identificar
não foi possível 
identificar

Antoninho ?? presencial

José Bonifácio não menciona assessora Alexandra Jessica de O. R. presencial
José Bonifácio não menciona comerciante Marcio Rogerio de Carvalho presencial
José Bonifácio pré-diretoria dirigente Jaqueline de Souza presencial
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Município Instituição Cargo Nome Modalidade

Araraquara PSDB presidente de 
secretariado 
partidarismo 
municipal

Mônica Aparecida de Souza Braz virtual

São Paulo Fipe coordenadora técnica Rovena Negreiros virtual
São Paulo Fipe coordenador Marlon Longo presencial
São Paulo Fipe pesquisador Herlan Alcântara presencial
São Paulo Fipe pesquisador Fabiana Coelho virtual
São Paulo Fipe pesquisador Maria Lucia Camargo virtual
São Paulo Fipe pesquisador Felipe Dias virtual
São Paulo Fipe comunicação/

jornalista
Margareth Lemos virtual

São Paulo Fipe pesquisadora/
bibliotecária

Geni A. Toffoli virtual

São Paulo Fipe coordenador Marcos Campagnone presencial
São Paulo Fipe Maurício Hoffmann presencial
São Paulo SDR Jesse James Latance presencial
São Paulo SDR Evanildo Verona presencial
São Paulo SDR suporte tecnológico Pedro Henrique Rosa  

de Siqueira Santos
virtual
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3. Sub-região Nova Granada

Data: 4 de novembro de 2022 
Horário: 10h às 13h
Local: Câmara Municipal de Nova Granada. Avenida Adolfo Rodrigues, 1.067 – Nova 
Granada/SP
Municípios convidados: Icém, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de 
Faria, Macaubal, Monte Aprazível, Nipoã, Poloni, Tanabi e União Paulista
https://www.youtube.com/watch?v=jTBbv5d4VXQ

A abertura da audiência pública foi feita pelo representante da Subsecretaria de Assuntos Metropolita-
nos, Jesse James Latance, que agradeceu a presença de todos que acompanham a reunião no espaço 
do evento (Câmara Municipal de Nova Granada) e também aos que acompanham a transmissão ao vivo 
pela internet no canal YouTube da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. 

Informou que o objetivo principal no processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Urba-
no Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP) é apresentar e 
debater o conteúdo do Caderno Preliminar de Propostas (Produto 10) com gestores públicos, co-
munidade técnica, pessoas jurídicas e sociedade civil, com vistas a colher subsídios e referendar 
as proposições nele contidas, previamente à elaboração da minuta de projeto de lei que, após ser 
aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), será enviada ao Executivo estadual 
e, posteriormente, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para aprovação. Co-
locou que o Caderno Preliminar de Propostas se constitui em insumos para estimular o debate, 
apresentando, de forma preliminar, as propostas de macrozoneamento regional e das Funções 
Públicas de Interesse Comum (FPICs), identificadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional 
em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Destacou que a participação dos representantes dos municípios e da sociedade civil é de extrema im-
portância nesta fase de elaboração do plano, e por esta razão foi criada a plataforma digital para intera-
ção com a população metropolitana e o setor público. Os documentos produzidos estão disponíveis em:  
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/. Esclareceu que nessa plataforma é possível acompanhar toda a elabora-
ção do PDUI, as apresentações realizadas neste espaço, o caderno preliminar de propostas enviado aos 
municípios da RMSJRP, e informou que as propostas também podem ser encaminhadas pelo site.

Agradeceu à prefeitura de Nova Granada, na pessoa da Exma. Sra. prefeita Tania Liana Toledo Yu-
gar, e à presidente da Câmara Municipal, Laiane Honório Frezarin, pela cessão de uso do espaço 
e de toda a infraestrutura necessária para a realização da audiência, principalmente na geração 
das imagens para o ambiente virtual.

Expôs o regulamento da audiência pública, e informou que as propostas para a sub-região poderão 
ser submetidas por meio de formulário próprio disponível a todos os participantes presenciais, 
bem como pelo formulário disponível na plataforma digital pelo prazo estendido pelo presidente 
do Conselho de Desenvolvimento Regional, Edson Araújo, de 30 dias a partir desta data.3

3   A pedido do presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional, o prefeito de São José do Rio Preto, Edson Araú-
jo, o prazo foi dilatado para 30 dias e será encerrado em 5 de dezembro de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=jTBbv5d4VXQ
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/
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Após as saudações, Jesse James Latance iniciou a chamada para a formação da Mesa Diretora, 
que foi composta pelas seguintes autoridades:

Presidente da Câmara Municipal – Laiane Honório Frezarin
Prefeita de Nova Granada – Tania Liana Toledo Yugar
Presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional – Edson Araújo
Vice-prefeito de São José do Rio Preto – Orlando Bolçone
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – Pedro Roberto Gomes
Prefeita de Orindiúva – Mireli Cristina Leite Ruviéri Martins 
Prefeito de Monte Aprazível – Márcio Luiz Miguel
Prefeito de Onda Verde – Fabrício Pires de Carvalho
Secretária de Saúde de Nova Granada – Quézia Cunha
Vereadora e primeira-dama de Icém – Ana Maria Borges Mesquita 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) – Marcos Campagnone

Formada a mesa, Jesse James Latance convidou a presidente da Câmara Municipal de Nova Gra-
nada, Laiane Frezarin, para suas saudações de boas-vindas e considerações iniciais, agradecendo 
a todos os prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil presentes, e ressaltando a 
fase decisiva em que se encontra o PDUI nesta sub-região de Nova Granada. Agradeceu, ainda, 
a presença do representante de Palestina, o diretor de engenharia Railton Fagner Nascimento, o 
representante e chefe de gabinete de União Paulista, Eládio Marcelo de Souza, e Márcia Cossini, 
assessora da deputada estadual Analice Fernandes.

Laiane Frezarin – Presidente da Câmara Municipal de Nova Granada cumprimentou a todos, dis-
se sentir-se honrada por receber a todos nesta casa. Disse que a Câmara está de portas abertas 
e agradeceu a presença dos prefeitos, secretários, técnicos, vereadores e sociedade civil.

Edson Araújo – Presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional e prefeito de SJRP cum-
primentou a todos os presentes, a prefeita anfitriã Tânia Yugar, disse que é uma satisfação estar 
na Câmara Municipal de Nova Granada, em que iniciam o processo de discussão da região de 
São José do Rio Preto pelos estudos e análises feitas pela Fipe, pelo conhecimento dos eleitos 
do Executivo e do Legislativo e da sociedade civil organizada, para identificar as caraterísticas, as 
necessidades da educação, da saúde, da mobilidade, transporte e identidade da região, a fim de 
traçar os rumos para o desenvolvimento da região, que é conhecida por São Paulo e pelo Brasil. 
Disse que é necessário ter uma visão macro, que por meio da união de todos os municípios, seus 
prefeitos, prefeitas, o vice-prefeito Orlando Bolçone, o presidente do Parlamento, Pedro Roberto, 
que estão com a linha mestra para debater, ouvir democraticamente para traçar os planos de cur-
to, médio e longo prazos para o desenvolvimento sustentável da RMSJRP. Saudou Jesse James, o 
governador Rodrigo Garcia, o ex-governador João Dória, o secretário de Desenvolvimento Regio-
nal, Rubens Cury, e agradeceu pelas três audiências públicas exitosas, pelo debate do dia anterior 
no Parque Tecnológico de São José do Rio Preto pela manhã, à tarde na Câmara Municipal de José 
Bonifácio, e por esta de hoje, na Câmara Municipal de Nova Granada. Cumprimentou os prefeitos 
Fabrício, de Onda Verde, Márcio, de Monte Aprazível, a prefeita Mireli, a secretária da Saúde, Qué-
zia de Nova Granada, e aos representantes da sociedade civil. Disse que terão as apresentações 



30

feitas pelos técnicos da Fipe, pessoas muito bem preparadas, Marcos Campagnone, Maurício Hof-
fmann, Marlon Longo e Herlan Alcântara. Ressaltou que as câmaras temáticas constituídas serão 
muito importantes e darão espaço para todos que quiserem contribuir. Agradeceu a atenção e 
desejou uma boa reunião a todos.

Jesse James Latance – SDR agradeceu as palavras do presidente do Conselho de Desenvolvimen-
to, prefeito Edson Araújo, que lembrou da criação das câmaras temáticas, e que, desde já, todos 
os municípios estão convidados a participar, por meio de seus secretários municipais. Convidou 
para a mesa diretora a vereadora e primeira-dama de Icém, Ana Maria Borges Mesquita, que re-
presenta o prefeito Oscar Correa Cunha. Saudou os vereadores de Nova Granada presentes, Celso 
Antônio Gonçalves, Paulo Roberto Sales Lima, Carlos Rodrigues e Sebastião Fernandes. Convidou 
a prefeita de Nova Granada, Tania Yugar, para que fizesse suas considerações iniciais, agradecen-
do a hospitalidade.

Tania Liana Toledo Yugar – Prefeita de Nova Granada agradeceu à Câmara pela cessão do espaço 
para a realização desta audiência, ao governador Rodrigo Garcia e ao ex-governador João Dória 
pela criação da RMSJRP, a Márcia Cossini, à equipe da Santa Casa presente, aos representantes 
dos departamentos da prefeitura de Nova Granada, e a todos os representantes do Executivo e do 
Legislativo dos municípios da região. Disse que os municípios têm questões comuns, que deve-
rão ser debatidas nesta audiência, em especial um assunto de sua área, a saúde, como a criação 
de uma rede articulada de assistência aos pacientes pós-Covid, que convivem com as sequelas 
deixadas pelo vírus, como problemas neurológicos, de mobilidade, respiratórios, o que demanda 
atendimento com neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentre outros, sendo necessário 
solicitar recursos do Estado; retomada das cirurgias seletivas para retirar as pessoas das filas, 
uma vez que os mutirões não são suficientes; a revisão da tabela SUS; reorganização da Progra-
mação Pactuada Integrada (PPI), e, para este assunto, passou a palavra para a secretária da Saú-
de, Quézia Cunha. Outra questão diz respeito ao aporte de recursos e apoio às Santas Casas, pois 
há três meses foi extinta a [não foi possível entender] das Santas Casas, o que impediu que en-
viasse pacientes para exames e procedimentos, além de apoio à criação da Santa Casa Regional, 
a fim de desafogar o Hospital de Base, que é um órgão científico, uma das melhores faculdades 
do país e da América Latina. Disse que pequenos procedimentos podem ser feitos no município, 
mas que deve ser revista a questão do custeio.

Quézia Cunha – Secretária da Saúde de Nova Granada cumprimentou a todos dizendo que o tema 
da saúde é de extrema importância, em especial, após a pandemia, que juntamente com a prefeita 
Tania fizeram um diagnóstico sobre a questão da saúde, em que foram identificadas falhas nas 
esferas estadual e federal. Em relação à PPI, disse que é um plano feito na área da saúde com 
todas as cotas de procedimentos médicos por município e por região, que está defasada, sendo 
necessária sua revisão. Para tanto, pediu a ajuda dos parlamentares e apoio para essa reivindica-
ção, uma vez que quem sofre as consequências é a população.

Edson Araújo – Presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional e Prefeito de SJRP refor-
çou a questão da criação das câmaras temáticas, que, tendo em vista as audiências públicas do 
dia anterior, em especial de José Bonifácio, em que o tema da saúde foi colocado, e sabem que 
o formato da saúde é tripartite, gestão plena, e que existem municípios de gestão plena que não 
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possuem nenhum atendimento em sua cidade, e que esta é uma questão de extrema importância 
a ser discutida e definido o que é reivindicação, o que é correto, porque, indiscutivelmente, os pre-
ços são defasados, existem várias desculpas, mas é o prefeito quem paga a conta.

Convidou a prefeita de Nova Granada para, junto com as demais prefeitas e prefeitos que queiram 
discutir o tema, fazerem parte da câmara temática da saúde. Disse que na noite anterior conver-
sou com Jorge Fares do Hospital de Base (HB) para entender a questão ligada a quatro municí-
pios: Potirendaba, Ibirá, Paulo de Faria e Mirassol, que estão enfrentando problemas para o envio 
de pacientes ao HB, uma vez que estes municípios têm a gestão plena da saúde, e que o HB não 
tem os recursos para estes municípios que têm gestão plena. Disse que é uma questão adminis-
trativa, financeira, orçamentária, mas que o problema recai no município.

Tania Liana Toledo Yugar – Prefeita de Nova Granada disse que fez a explanação para explicar 
aos gestores municipais que não são da área da saúde. Continuou colocando suas pautas, escla-
recendo que é necessário o fortalecimento do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE). Disse 
que discutirão as questões na câmara temática, e que o Executivo é a única forma de imprimir 
mudanças na vida do cidadão comum. Pediu a todos que pensassem nas questões da saúde, da 
educação e da infraestrutura, que são temas fundamentais em uma administração. Agradeceu a 
atenção de todos.

Jesse James Latance – SDR agradeceu à prefeita Tania pela introdução ao tema importante e 
recorrente da saúde, e deu início às apresentações pela equipe Fipe, as quais estão disponíveis na 
plataforma digital do PDUI da Região Metropolitana de São José do Rio Preto:

• Apresentação geral do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) – Marcos Campag-
none – Fipe (https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488)
• Apresentação do Contexto Regional Econômico – Maurício Hoffmann (https://pduirmsjrp.fipe.
org.br/?page_id=1488)
• Proposta de Macrozoneamento Regional – Marlon Longo – Fipe (https://pduirmsjrp.fipe.org.
br/?page_id=1488)
• Proposta das Funções Púbicas de Interesse Comum (FPICs) – Herlan Cavalcante – Fipe (https://
pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488)

Observação: por problemas técnicos de streaming, a audiência pública esteve sem áudio para o 
ambiente virtual, fato que prejudicou a gravação pelo período de 1:08:15 até 1:32:55, durante parte 
da apresentação de Marcos Campagnone, Maurício Hoffmann e parte da apresentação de Marlon 
Longo.

Finalizadas as apresentações, Edson Araújo – Presidente do Conselho de Desenvolvimento Re-
gional agradeceu aos técnicos da Fipe e passou a palavra ao vice-prefeito de SJRP, Orlando Bol-
çone, para suas considerações.

Orlando Bolçone – Vice-prefeito de São José do Rio Preto cumprimentou a todos os presen-
tes e disse que a criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto é uma proposta 
de 40 anos atrás, agora concretizada pelo ex-governador João Dória e pelo atual governador 

https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/?page_id=1488
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Rodrigo Garcia. Saudou os prefeitos Fabrício, Márcio, as prefeitas Mireli e Tania, Marcos Cam-
pagnone e Mauricio Hoffmann. Disse que a região tem o melhor índice de responsabilidade 
social, de saúde e educação, e a região está entre as regiões administrativas mais desenvol-
vidas do Estado de São Paulo. Disse que, de acordo com o que foi apresentado pela Fipe, a 
região tem que avançar na questão da renda e sua distribuição. Enfatizou que o que se dis-
cute nesta reunião é uma política de estado, que vai perdurar pelos próximos anos e exigir a 
persistência e a interdependência dos municípios. Disse que as quatro sub-regiões podem se 
transformar em polos de saúde, no sentido de fortalecimento das Santas Casas ou entidades 
filantrópicas regionais, a fim de desafogar o Hospital de Base, como mencionou a prefeita 
Liana de Nova Granada. Abordou a questão da criação de um corredor das águas, que a região 
deve ter um turismo integrado com SJRP, atraindo pessoas para os congressos médicos e 
empresariais e tecnológicos, e levando a outros municípios, como, por exemplo, para a Ca-
choeira de São Roberto, a Cachoeira do “Talhadão” em Palestina, ou a orla do Rio Grande em 
Icém e Paulo de Faria.

Falou sobre o investimento na rodoviária de SJRP, com padrão de um aeroporto internacional, 
cuja finalidade é dar conforto aos passageiros da região, como a possibilidade de implantação de 
bilhete único, dentre outros benefícios. Sobre a questão ambiental, disse que a região tem índices 
excelentes no tratamento dos resíduos sólidos, e que esse tratamento possa ser feito de maneira 
integrada entre os municípios. Falou ainda sobre a utilização dos conhecimentos e experiências 
exitosas do Parque Tecnológico e da USP, Unesp e Unicamp, e da criação dos cursos de Ciência 
da Computação em Nova Granada, com orientação da Univesp, com professores dessas universi-
dades estaduais. Falou sobre a importância da integração que deve ser feita com os novos repre-
sentantes, da Assembleia Legislativa, em especial, do trabalho de convencimento, de informação 
sobre a questão regional. Parabenizou a qualidade dos textos da equipe Fipe, e cumprimentou os 
técnicos presentes.

Edson Araújo – Presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional de SJRP agradeceu as 
palavras do vice-prefeito Orlando Bolçone, falou sobre a alegria de ouvir a todos, que a audiência 
pública foi de alto nível. Disse que Andrea Calabi, coordenador geral do projeto PDUI, acompanha 
a audiência on-line, que é um grande pensador do desenvolvimento, da economia do país e que, 
certamente, tem dado valiosas contribuições e continuará dando porque São Paulo, o Brasil e 
a região de São José do Rio Preto precisam de seu talento e conhecimento. Passou a palavra a 
quem quisesse fazer suas considerações.

Mireli Cristina Leite Ruviéri Martins – Prefeita de Orindiúva cumprimentou a todos, o prefeito 
Edson Araújo, o vice-prefeito Orlando Bolçone, a presidente da Câmara, a sociedade civil presente 
e a equipe técnica da Fipe, que forneceu o estudo apresentado nesta audiência. Falou sobre sua 
felicidade de participar deste processo, pois será um grande legado, que a gestão pública nem 
sempre se faz com grandes obras e que este sempre foi o seu discurso, que gestão pública se faz 
cuidando das pessoas. Disse que foram colocadas várias questões, inclusive no que diz respeito 
a Orindiúva, como a questão do transporte intermunicipal, a saúde, educação, e sobre a questão 
do desenvolvimento econômico, tema importante, pois os municípios pequenos sofrem muito, 
necessitam de trabalho, de geração de renda.
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Ressaltou a importância da questão do turismo para Orindiúva, como o turismo da pesca, que 
existem ótimas pousadas no município, que, por vezes, a própria região e o estado desconhecem, 
sendo necessário dar conhecimento desse potencial. Disse estar otimista com os novos governos 
estadual e federal, e que será um grande momento econômico para todos. Ressaltou a acolhi-
da da equipe Fipe, em especial para esclarecimento das dúvidas quanto ao macrozoneamento, 
quanto à forma ordenada para o crescimento de um município. Agradeceu a atenção, e disse que 
Orindiúva está de portas abertas a todos.

Jesse James Latance – SDR agradeceu as palavras e convidou a primeira-dama e vereadora de 
Icém, Ana Maria Borges Mesquita, para que fizesse suas considerações.

Ana Maria Borges Mesquita – Vereadora e primeira-dama de Icém cumprimentou a todos, as au-
toridades presentes, a prefeita de Orindiúva, Mireli, o presidente do Conselho de Desenvolvimen-
to, Edson Araújo. Disse que está representando o prefeito Oscar, de Icém, uma pequena cidade 
como outras da região, mas que a região metropolitana é formada por 1 milhão de habitantes, e 
que, ao ser criado o PDUI, tinha certeza de que os municípios juntos poderiam mudar a vida das 
pessoas. Disse que teve a oportunidade de estar com o governador Rodrigo Garcia, que demonstra 
como fazer a boa política. Falou sobre o Sistema Cross, implantado no período da pandemia, que 
em seu município foi muito sofrido para se conseguir um leito no Hospital de Base. Com a baixa 
das contaminações pelo Covid, o Sistema Cross não foi retirado do sistema, mas que ainda deve 
passar por ajustes, pois alguns municípios só possuem uma UBS, como Icém, por exemplo, que o 
único aparelho presente é o de Raio-X.

Colocou a questão do lixo urbano, problema sério nas cidades da região, em especial para as cida-
des pequenas. Sugeriu a formação de consórcios para a implantação de usinas de tratamento dos 
resíduos sólidos, e mencionou a abordagem da prefeita Mireli sobre a necessidade de propiciar 
trabalho e renda para a população e a atenção ao potencial turístico da região. Agradeceu a aten-
ção e acolhida de todos e se colocou à disposição para o que for necessário.

Edson Araújo – Presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional de SJRP agradeceu as 
palavras da primeira-dama Ana Maria, falou sobre o orgulho que tem das cidades que compõem 
a região e que seja recíproco, pautado pela solidariedade, discutir e elaborar estudos e projetos 
viáveis, que estejam alinhados com o novo governo estadual e federal.

Márcio Luiz Miguel – Prefeito de Monte Aprazível cumprimentou a todos os presentes, a prefeita 
anfitriã, Tania Liana, a presidente da Câmara de Nova Granada, Laiane Frezarin, o presidente do 
Conselho, Edson Araújo, o vice-prefeito de Rio Preto, Orlando Bolçone, os colegas prefeitos, os ve-
readores, a sociedade civil e a equipe técnica do PDUI. Falou sobre o protocolo agroambiental, que 
determina a eliminação da queima da palha da cana no Estado de São Paulo, projeto maravilhoso 
no papel, mas que, infelizmente, o estado, os produtores e a agroindústria não estavam prepara-
dos para o cumprimento das metas, e o setor quase quebrou, como o fechamento da Usina Água 
Limpa de Monte Aprazível. Colocou que tal determinação vai virar lei, está na Alesp, e pediu que 
todos tomem consciência em relação à questão, pois conseguiram por meio do projeto melhorar 
a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, e que hoje no Estado de São Paulo 99% dos 
produtores não utilizam a queima, que ocorreu um aumento na recuperação de mais de 250 mil 
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hectares de mata ciliar, 8.2 mil recuperações de nascentes, um aumento de 750 para 4 mil co-
lhedoras, e desse modo conseguiram estruturar o setor sucroenergético no Estado de São Paulo. 
Disse que, a partir da instituição da lei, é necessário que se tenha um trabalho técnico e conversas 
com as diversas cadeias produtivas como um todo, assim como é necessário se fazer com o setor 
da saúde. Falou, ainda, sobre a importância do Rio São José dos Dourados, e que sentiu falta da 
menção a esse rio nas apresentações.

Falou sobre a sua preocupação com a inserção de Monte Aprazível na sub-região de Tanabi, visto 
que este município vem passando por algumas questões políticas, e pediu, caso seja possível, e 
de comum acordo com os outros municípios, que se coloque Monte Aprazível como sub-região, 
porque o município, no que diz respeito à saúde, atende União Paulista, Poloni e Nipoã. No que diz 
respeito à questão agrícola, Monte Aprazível tem a Associação dos Plantadores de Cana, com 600 
associados, e que atende a todo o setor sucroenergético da região e mais nove cidades do entorno. 
Disse que o município tem uma Etec com expertise na educação do Estado de São Paulo, assim o 
pedido é muito mais técnico do que um mero pedido. Disse que fica à disposição para conversar e 
detalhar o motivo do pedido, inclusive para colaborar com o desenvolvimento da região. Agrade-
ceu a atenção e desejou uma boa tarde a todos.

Edson Araújo – Presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional de SJRP agradeceu as 
colocações do prefeito Márcio Miguel e a menção ao importante Rio São José dos Dourados. Sobre 
Tanabi, informou que está sofrendo um processo eleitoral para este mês e que talvez seja essa a 
ausência de Tanabi nas audiências públicas. Disse que vai considerar o pleito de Monte Aprazí-
vel, pois o município é uma liderança na saúde, da Etec, além de ser uma cidade histórica, e que 
Monte Aprazível já é uma sub-região. Falou sobre as reuniões das câmaras temáticas e, à medida 
em que as reuniões forem acontecendo, as cidades serão a sede da região metropolitana, e que 
o pleito é adequado e que vão enfrentar [falha no vídeo e áudio] as ações da região metropolitana 
com a Fipe, o governo estadual na pessoa do governador Rodrigo Garcia, que conhece a região 
como ninguém. Passou a palavra para o prefeito de Onda Verde, Fabrício Pires de Carvalho.

Fabrício Pires de Carvalho – Prefeito de Onda Verde cumprimentou a todos dizendo que essas 
reuniões são muito importantes para o debate de temas regionais, em especial dos municí-
pios, agradeceu ao professor Bolçone e à equipe Fipe pelas colocações. Ressaltou a colocação 
da prefeita Mireli sobre o desenvolvimento da região, mas que o desenvolvimento das cidades 
precisa estar atrelado a políticas públicas de educação, de saúde, e que deve ser um cresci-
mento organizado, que está certo que a região metropolitana trará esse planejamento para 
os municípios, em especial para as cidades menores. Mencionou que a prefeita Tania trouxe 
questões pontuais da área da saúde que estão enfrentando, e que começam a fazer estudos e 
ações para 2023. Colocou que, dentro das questões que envolvem o planejamento territorial e 
o meio ambiente, vai encaminhar propostas via plataforma do PDUI. Citou que a questão dos 
resíduos de construção civil deveria ser colocada como proposta, porque é um problema que 
atinge os pequenos municípios. Sobre o desenvolvimento econômico e social, colocou a questão 
da tecnologia, necessária ao desenvolvimento da região. Disse que submeterá várias propostas 
para serem analisadas pela Fipe, agradeceu a atenção, em especial à equipe Fipe pelos dados 
e análises apresentadas.
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Quézia Cunha – Secretária da Saúde de Nova Granada agradeceu, em nome da prefeita Tania, a 
todos os presentes, às autoridades, aos secretários dos municípios, à equipe da Santa Casa, ao 
prefeito Edson Araújo, e convidou a todos a se reunirem mais vezes.

Iolanda Zevoli Luiz – Professora de Nova Granada cumprimentou a todos e falou sobre a impor-
tância da palavra ‘colaboração’. Falou sobre a alegria de ver a oportunidade que os pequenos mu-
nicípios terão em participar de um planejamento regional, porque o grande problema das cidades 
pequenas é o desemprego e a carência de mão de obra especializada. (Falha na transmissão)

Jesse James Latance – SDR agradeceu a presença dos prefeitos e prefeitas. Disse que todas as 
questões, em especial a questão das câmaras temáticas, são muito importantes, que a sociedade 
civil e os senhores prefeitos podem encaminhar à presidência do Conselho de Desenvolvimento 
Regional as propostas de criação dessas câmaras, inclusive com a participação dos vereadores. 
Disse que foi cumprido o dever legal previsto nesta audiência pública, agradeceu novamente a 
participação de todos, informou que a plataforma do PDUI da RMSJRP está ativa e que ficará 
aberta ao recebimento de propostas pelo período estendido pelo presidente do Conselho de De-
senvolvimento, Edson Araújo, de mais 30 dias e encerrou a reunião.
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Lista de presença

Município Instituição Cargo Nome Modalidade

Icém prefeitura prefeito Oscar Luiz Correa Cunha presencial
Icém Diretoria de Cultura, 

Eventos e Turismo
diretor Pedro Lucas Conserva Montalvão presencial

Icém imprensa não menciona Danilo Miranda presencial
Icém Câmara Municipal vereadora Ana Maria Borges Mesquita presencial
Monte Aprazível prefeitura prefeito Márcio Luiz Miguel presencial
Monte Aprazível prefeitura vice-prefeito Valmir Aparecido Salvioni presencial
Monte Aprazível Licitações não menciona Diego Santos Rossini presencial
Monte Aprazível prefeitura assessora Mariana Brasiliano de Caires presencial
Neves Paulista Alesp assessora parlamentar Márcia Corsini presencial
Nova Granada prefeitura prefeita Tania Liana Toledo Yugar presencial
Nova Granada gabinete chefe Mariana Nascimento Laurencetti presencial
Nova Granada Departamento de 

Planejamento
diretor Matheus de Oliveira Tremura presencial

Nova Granada Departamento de 
Agricultura e Meio 
Ambiente

secretário Eduardo Rodrigues de Moura 
Pereira

presencial

Nova Granada Departamento 
de Assistência e 
Desenvolvimento Social

diretora Neuza das Graças Soares presencial

Nova Granada Departamento de 
Convênios

diretor Gilson José Gil presencial

Nova Granada Departamento da 
Educação

dirigente Iolanda Zevoli Luiz presencial

Nova Granada Emei Cesar Mont diretora Elaine de Melo presencial
Nova Granada Departamento da Cultura diretor Ralfo J. B. Furtado presencial
Nova Granada Departamento da Cultura assessora Fabiana Garcia presencial
Nova Granada Santa Casa de 

Misericórdia
diretor Julio Cesar Andrangelo presencial

Nova Granada Prefeitura/Cras coordenadora Karina G. Cabeça presencial
Nova Granada Prefeitura/Cras assessora Keila O. Santos presencial
Nova Granada Santa Casa de 

Misericórdia
diretor Janio de Souza Barbeiro presencial

Nova Granada Santa Casa de 
Misericórdia

contabilidade Oscar José de Lima presencial

Nova Granada Santa Casa de 
Misericórdia

contabilidade Ricardo R. de Lima presencial

Nova Granada Santa Casa de 
Misericórdia

diretor Gilmar de Oliveira presencial

Nova Granada PAT coordenador Germano(?) Zanato (?) presencial
Nova Granada Departamento de 

Esportes
chefe Gislaine Sperandio presencial

Nova Granada Prefeitura/Creas coordenadora Ana Claudia Canova presencial
Nova Granada Câmara Municipal presidente Laiane Honório Frezarin presencial
Nova Granada Câmara Municipal vereador Paulo Roberto Sales de Lima presencial
Nova Granada Câmara Municipal diretor Dibo Mussi Neto presencial
Nova Granada Câmara Municipal vereador Celso Antônio Gonçalves presencial
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Município Instituição Cargo Nome Modalidade

Nova Granada Câmara Municipal vereador Carlos Pereira Rodrigues presencial
Nova Granada Câmara Municipal vereador Paulo Roberto Sales de Lima presencial
Nova Granada Câmara Municipal vereador Sebastião Fernandes presencial
Onda Verde prefeitura prefeito Fabricio Pires de Carvalho presencial
Orindiúva prefeitura prefeita Mireli Cristina Leite Ruviéri 

Martins
presencial

Orindiúva gabinete chefe Daiane Boina de Oliveira presencial
Orindiúva Departamento de 

Engenharia
engenheiro Engº João Paulo Viegas Tognolo presencial

Palestina gabinete diretor Némerson Flávio Soares Ferreira presencial
Palestina Departamento de 

Engenharia
diretor Railton Fagner Santana do 

Nascimento
presencial

S.J. do Rio Preto prefeitura prefeito Edson (Edinho) Coelho Araújo presencial
S.J. do Rio Preto Coordenadoria e Políticas 

Públicas
coordenador William ?? presencial

S.J. do Rio Preto Câmara Municipal/
Parlamento 
Metropolitano

presidente Pedro Roberto Gomes presencial

S.J. do Rio Preto Câmara Municipal assessor Thiago Passos presencial
União Paulista gabinete chefe Eládio Marcelo Lázaro de Souza presencial
Nova Granada munícipe não menciona Carmen Elias virtual
Nova Granada munícipe não menciona Rose Silva virtual
São Paulo Secretaria Estadual de 

Logística e Transportes
assessor técnico José Manoel de Aguirre Neto virtual

São Paulo SDR   Jesse James Latance presencial
São Paulo Fipe coordenador geral Andrea Calabi virtual
São Paulo Fipe coordenador Marlon Longo presencial
São Paulo Fipe pesquisador Herlan Alcântara presencial
São Paulo SDR   Evanildo Verona presencial
São Paulo Fipe coordenador Marcos Campagnone presencial
São Paulo Fipe   Mauricio Hoffmann presencial
São Paulo Fipe coordenadora técnica Rovena Negreiros virtual
São Paulo Fipe jornalista/

comunicação
Margareth Lemos virtual

São Paulo Fipe estagiária Sarah Rolindo virtual
São Paulo Fipe pesquisador Felipe Dias virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Fabiana Coelho virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Roberta Fontan virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Maria Lúcia Camargo virtual
São Paulo Fipe pesquisadora Rafael Giorgi Costa virtual
São Paulo Fipe suporte tecnológico Pedro Henrique Rosa de Siqueira 

Santos
virtual
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ANEXO 1

Calendário das audiências públicas

Data Dia da semana Município Horário Região Municípios convidados 

3-nov quinta-feira São José do 
Rio Preto

10h SJRP Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, 
Jaci, Mirassol, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova 
Aliança, Uchoa, Olímpia, São José do Rio Preto e 
Severínia

3-nov quinta-feira José 
Bonifácio

15h SJRP Adolfo, Ibirá, Irapuã, José Bonifácio, Mendonça, 
Planalto, Potirendaba, Sales, Ubarana, Urupês e 
Zacarias

4-nov sexta-feira Nova 
Granada/
Tanabi

10h SJRP Icém, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, 
Paulo de Faria, Macaubal, Monte Aprazível, Nipoã, 
Poloni, Tanabi e União Paulista
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ANEXO 2

Resultados da participação nas audiências públicas presenciais e virtuais da 
unidade regional

Foram realizadas três audiências públicas em formato híbrido (presencial e com transmissão pela 
internet). Na sequência, são apresentados os resultados da participação do público que acompa-
nhou as reuniões presencialmente e pela internet.

Total de participantes das audiências públicas do PDUI-RMSJRP por sub-região

Balanço da audiência pública de São José do Rio Preto

Público da audiência – 3/11/2022

Presencial Virtual (YouTube) Subtotal Total

PP/soc. civil SDR/Fipe PP/soc. civil SDR/Fipe PP/soc. civil SDR/Fipe presencial + virtual

54 8 29 10 83 18 101

Balanço da audiência pública de José Bonifácio

Público da audiência – 3/11/2022 

Presencial Virtual (YouTube) Subtotal Total

PP/soc. civil SDR/Fipe PP/soc. civil SDR/Fipe PP/soc. civil SDR/Fipe presencial + virtual

52 6 10 7 62 13 75

Balanço da audiência pública de Nova Granada
Público da audiência – 4/11/2022

Presencial Virtual (YouTube) Subtotal Total

PP/soc. civil SDR/Fipe PP/soc. civil SDR//Fipe PP/soc. civil SDR/Fipe presencial + virtual

47 6 3 10 50 16 66
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ANEXO 3

Modelo de formulário de participação nas audiências públicas 

Nome: 

Instituição: 

Email:

Número da proposta: 

Data de entrada: 

1. TEMA

Planejamento territorial e uso do solo

 I – planejamento e uso do solo

III – habitação

Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos

IV – saneamento ambiental

V – meio ambiente

Desenvolvimento econômico e atendimento social

VI – desenvolvimento econômico

VII – atendimento social

VIII – esportes e lazer

IX - turismo

Mobilidade, transporte e logística

II – transporte e sistema viário regional

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Proposta do Poder Público 
Região Metropolitana de São José do Rio Preto

Nome: 

Instituição: 

Email:

Número da proposta: 

Data de entrada: 

1. TEMA

Planejamento territorial e uso do solo

 I – planejamento e uso do solo

III – habitação

Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos

IV – saneamento ambiental

V – meio ambiente

Desenvolvimento econômico e atendimento social

VI – desenvolvimento econômico

VII – atendimento social

VIII – esportes e lazer

IX - turismo

Mobilidade, transporte e logística

II – transporte e sistema viário regional

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Proposta do Sociedade Civil 
Região Metropolitana de São José do Rio Preto

2. TÍTULO DA PROPOSTA

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

4. REFERÊNCIAS

5. ANEXOS

Descrição do documento (pdf, título, etc.)

2. TÍTULO DA PROPOSTA

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

4. REFERÊNCIAS

5. ANEXOS

Descrição do documento (pdf, título, etc.)
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ANEXO 4

Modelo de formulário de proposta disponibilizado na plataforma 
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EQUIPE TÉCNICA
Prof. Dr. Andrea Sandro Calabi (economista). Coordenador do Estudo Fipe-SDR.
Profa. Dra. Marta Dora Grostein (arquiteta urbanista). Vice-coordenadora e pesquisadora com foco nas 
análises urbanísticas e socioterritoriais. 
Rovena Maria Carvalho Negreiros (advogada e gestora pública). Coordenadora executiva do estudo e 
pesquisadora com foco em gestão metropolitana e desenvolvimento regional e urbano.
Marcos Campagnone (gestor púbico). Coordenador executivo do estudo com foco na articulação 
institucional.
Profa. Dra. Regina Maria Prosperi Meyer (arquiteta urbanista). Consultora em análises urbanísticas e 
físico-territoriais.  
Prof. Dr. Francisco Vidal Luna (economista). Consultor em aspectos econômicos e de gestão pública.
Marlon Rubio Longo (arquiteto urbanista). Pesquisador sênior em análises urbanísticas físico-territoriais e 
socioeconômicas, coordenador da UR.
Roberta Fontan Pereira Galvão (arquiteta, ciência ambiental e geoprocessamento). Pesquisadora sênior 
em análises urbanísticas e físico-territoriais. Produção de mapas temáticos (georreferenciamento) e 
montagem do banco de dados do estudo.
Bruno Oliva (economista). Pesquisador sênior em análises socioeconômicas e montagem do banco de 
dados do estudo.
Oziel Carneiro (ciência da computação e engenheiro elétrico) estruturação do banco de dados.
Maria Lúcia Figueiredo Bueno de Camargo (economista). Pesquisadora sênior em análises 
socioeconômicas e administrativas. 
Mauricio Hoffman (economista). Apoio e realização de audiências públicas e representações governamentais.
Ana Lucia Carvalho (advogada). Especialista em redação jurídico-normativa e de documentos regulatórios 
de gestão pública, minuta de projetos de lei. 
Margareth Cunha Lemos (jornalista). Coordenadora. Especialista em produção de conteúdo e projetos 
editoriais voltados à comunicação social. 
Célia Moreno (jornalista). Especialista em produção de conteúdo e projetos editoriais voltados à 
comunicação social.   
Andre Cury (gestor em tecnologia). Especialista em programação, marketing digital e visual designer, 
responsável pela montagem e alimentação das plataformas digitais.
Rafael Giorgi Costa (arquiteto urbanista e geógrafo). Análises em planejamento urbano e regional, gestão 
ambiental e desenvolvimento urbano sustentável.
Herlan Alcântara (geógrafo). Especialista em geoprocessamento e análises em desenvolvimento urbano e 
regional.
Fabiana Coelho (bióloga). Especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e análises em 
desenvolvimento urbano e regional. 
Felipe Dutra Dias (engenheiro ambiental e urbano). Especialista em planejamento e gestão do território e 
análise em desenvolvimento urbano e regional.   
Geni A. Toffoli (bibliotecária). Pesquisa, documentação e informação.
Guen Yokoyama (editor gráfico). Editoração dos relatórios e documentos de divulgação.
Rosângela Monteiro (secretária).  
Carolina Abdalla Braga (bolsista de economia).  
Sarah Rolindo (bolsista de arquitetura e urbanismo).
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