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Nome: Eder Jofre Guandalini
1. Rios e Afluentes / Conservação e redirecionamento a reservatórios
2. Consumo e produção água potável / Monitoramento e controle de água potável dos
afluentes
3. Acessibilidade / Regulamentação de calçadas e acessibilidade

Nome: Ricardo Trassi (Prefeitura)
4. Container nas calçadas / Codigo Obras - Legislação para controle e regulamentação de obras
nas calçadas e ruas
5. Calçadas: Codigo Obras - tipo e tamanho, tipo de piso, adequação abnt 9050.
6. Tapumes: Codigo Obras - Regulamentação nas calçadas

Nome:
7. Agua, custo, preservação de manancial: incentivos para reuso e retenção de agua pluvial
8. Energia, preservação meio ambinte: incentivo e financiamento ao uso de energia fotovoltaica
9. Assentamento humanos com infraestrutura: projetos com infraestrutura necessaria
10. Conforto climático na cidade: implantação de bosques e incentivos a arborização de ruas
pelos proprietários.
11. Deterioração e mau uso das areas ribeirinhas: projetos para retirada dos corredores de
tráfego dessas areas

Nome: Nathalia Silva (Sec. Administração)
12. Ambiental, Gestão de Recursos florestais: corredor verde nas margens Rio (S. Domingos),
ligando a Rod. Alfredo Jorge até o limite do municipio, pelo curso do rio e linha ferrea.
13. Ambiental, Unidades de Conservação: Criação de 2 Áreas de Conservação Ambiental nas
pontas do Corredor, entre a Rod. A.Jorge e Linha Ferrea, e a Rod. W.Luis e Linha Ferrea
14. Urbana: geração de energia: exigencia de sistema solar nos novos loteamentos, e
incentivos fiscais para readequação nos existentes.

Nome : Luís Francisco - COMDU (AREA 7)
15. 200 Municipal: Parque ecologico e cultural
16. Córrego Jacu: Transio para um Corredor Ecológico
17. Infraestrutura Residuos: Projetos com Caixas Contenção de Gordura nos imóveis

Nome: Vanderlei Calderan ( Guarda Municipal)
18. Conforto Amb. e bioclimático:Programa de Educação ambiental nas escolas e incentivos de
redução IPTU no plantio de arvores nos imoveis residenciais. com assistencia Prefeitura.
19. Falta Usina de Reciclagem e Aproveitamento de Residuos Orgânicos: cooperativas para
coleta seletiva de lixo organico e fabricação de adubo , e usina de aproveitamento do gás
metano em aterro sanitário (Fábrica ou Usina Urbana produção de energia-Consorcio
Regional)

Nome: Wilma S. Joaquim ( SAEC)
20. ETE: tratamento do lodo das lagoas e reuso para produção de adubo e energia
21. Área para plantio ( criar ou adquirir): compra de área para pagamentos de TCRA
22. Micro drenagem : monitoramento e geoprocessamento das áreas de risco (tecnologias
verdes)

Nome: Bruno Mancini (COMDU)
22. Gasto de energia em predios públicos, falta de incentivo para energia limpa: projetos de
energia solar em predios públicos e incentivos para residencias com energia limpa
23.Tecnologias de captação de agua de chuva em lot.industriais e residenciais: Falta de Bacias
de Contenção ou Retenção para agua da chuva
24. Falta de vagas de estacionamento proximo a Prefeitura e areas centrais: fazer
estacionamento aéreo (em cima do rio), entre as ruas Brasil e Maranhão.

Nome: Luís Carlos Pereira da Conceição (COMDU)
25. Coleta Esgoto em Loteamentos de Chacaras: SAEC exige rede de esgoto tradicional, e
sistema de Fossa Septica mostra-se mais eficaz (?)
26. Uso do Solo e definição de perimetro urbano: não se deve ter mais restrições de uso dentro
do perímetro urbano ( zoneamento misto ?)

AUCA- Atlas Ambiental Urbano de Catanduva
Leitura Técnica e Cartografia Social Participativa

Temática Urb. Ambiental

27. Incentivos a regularização de vazios urbanos: aumentar area de isenção para desmembrar
hoje em 40.000m2 ( dificil manutenção por particulares e Poder Pub.)

Nome: Kelly Cristina ( COMDU)
28. Mobilidade Urbana eficiente nas areas urbanas: facil acesso de agua potável a todos
29. Programas de Educação Ambiental: Projetos de captação de agua de chuva ( predios
públicos e residencias), para redução de perdas de agua
30. Promover a função social da cidade: ( instrumentos urbanisticos da função social)

Nome: Nilton M.V.da Cruz ( Sec. Transito )
31. Diagnosticar a situação de energia eletrica da cidade: projetos públicos e privados de uso
do sistema de energia solar ( toda a cidade e empreendimentos)
32. Ferrovia cruzando a cidade e sistema viário: implantar obras de transposição de ferrovia de
carga fora da cidade e área urbana. ( ver subbacias)
33. Lixo e Residuos Solidos: ampliar a Coleta Seletiva por Cooperativas em toda a cidade

Nome: Maria Moura
37. Regularização de areas abandonadas : plantio de arvores frutiferas em areas verdes
38. Nascentes corregos sujas: recuperar nascentes existentes
39. Pavimentação asfaltica: recapeamento em bairros municipais (pavim.ecológico?)

Nome: Gabriel Augusto dos Santos (Sec.Cultura)
40. Uso Energia Solar Predios Públicos: projetos de sistemas de produção eficientes de energia
solar(limpa)
41. Isenção parcial de IPTU para plantio de arvores das residencias: de acordo com a
quantidade de arvores nas calçadas e no terreno ( ind. permeabilidade)
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57.Áreas rurais com usos restrito aos interesses econômicos, tornando-se
improdutivas em função do tamanho e topografia: projetos de incentivos a
agroflorestas, produtos diferenciados e turismo rural
58.Áreas e lugares desarticulados com grande potencial turistico: projetos de
integração  interesse turistico, criação de corredores turisticos de integração
regional

Nome: José
59.Informações sobre propostas de Des. Rurais-CAR: facilitação para uso de
projetos
60.Sobreposição de informações ambientais: entendimento do sistema ambiental
61.Partcipação das Secretarias no Des. Projetos: ampliar conhecimento na
elaboração projetos

Nome: Pedro Gassiot ( Sec. Meio Ambiente)
62. Uso de APPS para ruas e avenidas: tamanho das APPs conforme legislação(
cod. florestal) para vias de circulação
63. Antigo Lixão Municipal: restringir o uso futuro de toda a área do antigo lixão
com zoneamento especial, englobando areas lindeiras.
64. Falta de Areas de unidades de conservação ambiental(UC): parceria Pub.-
Privada, para incentivar área já existente para criação de UC

Nome: Mesa tematica: Nathalia Silva, Eder Jofre, Manoela Ridrarte, Luciana e Ricardo
65.Urbano: contrapartidas ecologicas para novos empreendimentos emrelação a
sustentabilidade energética, água( produção, consumo e reuso), e lixo.
66. Ambiental (rios e corregos): conservação e projetos de reservatórios para produção de
energia
67. Ambiental urbano: Projetos de Corredores Verdes e Florestas nos limites da cidade ( rod. e
via Alfredo Jorge Vicente)
68. Urbana Ambiental: incentivo e redução de IPTU para produção de energia limpa e
sustentável
69. Urbano Ambiental: projeto de captação e reservação, com metas de redução de perdas em
20% em 10 anos

Nome: MESA TEMÁTICA 1:
70.Corredor Ecológico Ambiental: de todos os corregos contribuintes do Rio São Domingos,
com APP minima de 50 m, prevendo retenção de agua pluvial; Corredor Ecologico do São
Domingos abrangendo o corredor verde dos trilhos urbanos; e Micro bacias de detenção e
retenção de água pluvial, ajudando também no conforto ambiental.
71.Projetos de energia e teto solar em todos os predios públicos, juntamente com o reuso de
agua pluvial: educação ambiental da população para conscientização da economia de energia,
agua e lixo; projeto de usinas de geração de energia; usinas de reciclagem e compostagem do
lixo gerando adubo em hortas comunitárias;
72. Alteração do PD de todas as areas e zonas de restrição urbana, para áreas e zonas de
qualificação urbana; o perimetro urbano deve ser readequado de forma que contemple todas as
matriculas de propriedades; acertar ZEIS
73. para loteamentos que não possuem rede de esgoto e agua, propor sistema de coletor tronco
ou estação de
tratamento simplificada.

Nome: MESA TEMÁTICA: Denise, Fernando, Edson, Gabriel, Benedita, Jose Carlos, Maria
Moura
71.AEIS-Areas de interesse social mal localizadas e aproveitadas: criar instrumentos de
negociação (localização e mapeamento) de acordo com interesse municipal e zoneamento.
72.Transporte Coletivo : melhoria dos serviço no atendimento a toda a população
73.Energia Solar : sistemas de geração de energia eletrica e solar em todos os predios públicos
74. Legislação ambiental: adequar a Agenda 21
75. Incentivo ao uso de energia solar e captação de agua pluvial em HIS: isenção e desconto de
IPTU
76.Nascentes de córregos sujas: recuperar nascentes existentes (criação de parques nascentes)

42.Captação de aguas pluviais em predios públicos: projetos de retenção de água para reuso

Nome: Benedita ( COMDU)
43. Residuos Sólidos e lixo nos terrenos: criar Usina de Reciclagem (cooperativas?)
44.Construções sem regulamentação uso energia solar: projetos de HIS com energia solar (ver
ong sociedade do sol)
45. Sistema de Transporte Coletivo: melhorar atendimentoem toda a cidade

Nome: Denise Mapeli
46.Regularização Fundiária: em áreas de baixa renda, especial no Jd. Esplanada
47. Legislação Ambiental: adequação conforme Agenda 21

Nome: Fernando Fontana ( IBGE)
48. Não uso de energia solar em residencias, especial de baixa renda: 
isenção de IPTU para instalação de placas de energia solar (ver ong 
sociedade do sol)

49.Não uso sustentável da água (reuso): redução IPTU para sistemas de captação, contenção
e retenção
50. Municipio com áreas sem arborização: campanhas e projetos de plantio de árvores nos
bairros (IPTU)

Nome: José Carlos de Paiva (ACE)
51.Drenagem e ações resilientes: implantar normas de zoneamento e
 contrapartidas (com tecnologias verdes) a montante e jusante do Rio
 S.Domingos e nos córregos, para preservação

52. Falta de áreas verdes de preservação em zona urbana e rural: parcerias 
institucionais para reservas ambientais em novos projetos loteamentos, areas rurais, 
criação de areas de recargas, criação de fundo ambiental, direito de preempção para 
aquisição de areas de recarga

Nome: Edson da Silva ( IBGE )
53.Sustentabilidade Urbana : água, ar, solo, vegetação (agenda 21)
54.Sustentabilidade Social: resíduos, educação ambiental, mobilidade, saúde
55. Planejameno Urbano Sustentável: diretrizes avaliação meio fisico, relevo, ventilação,
insolação

Nome : Fernando Bonvino (Coord. Turismo)
56. Proteção e Preservação da bacia São Domingos, da nascente a Cataguá: plano
intermunicipal de gestão ambiental das 4 cidades da Bacia com integração dos ambientes rurais
e urbanos

Responsáveis:
Prof. Dr. Luiz Antonio Nigro Falcoski (coordenador)
MSc. Arqª Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches
MSc. Engº Ivan Damasco Menzori
MSc. Geógrafa Natália da Costa Souza
Arqº Ricardo Travassos Falcoski

Sub-bacias

Bacia do Ribeirão Cubatão (UGRHI 16)

Bacia do Ribeirão da Onça (UGRHI 15)

Bacia do Ribeirão São Domingos (UGRHI 15)


