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Nome: Luiz Pereira

1. Plantio de árvores sem controle: paisagismo para não ocorrer derrubada posterior – todo o
plantio de árvores deve ser orientado por profissionais
2. Nas áreas de chácaras com mais de 600 m² - implantação de infraestrutura (água, esgoto,
galerias): nessas áreas sou favorável que a infraestrutura seja própria, com perfuração de poços
e fossas sépticas
3. Uma indústria ou famílias ou famílias que deixam de cuidar dos poços pode contaminar
todo o lençol freático e os aquíferos: o controle deve ser de maneira que não amedronte a
população, com medo de serem multados e o espírito não é este e sim de um bom controle
(orientação)
4. Mobilidade urbana: colocação de ônibus articulado nas principais vias de circulação (ida e
volta) constante

Nome: Fábio Benini

5. Vazios urbanos: aumentar o limite de parcelamento do solo do Plano Diretor atual, Art. 233
– descontar das áreas doadas para o parcelamento as APPs existentes no terreno

Nome: Antonio Bento da Cunha

6. Transporte público: linha circular passando pelos principais locais da cidade facilitando a
locomoção dos munícipes
7. Transporte público: utilizar outra forma de combustível, não diesel, com melhora ambiental
8. Calçadas: com padronização - medidas específicas, sem rampas ou degraus, melhorando a
mobilidade
9. Arborização urbana: obrigatoriedade de plantio em frente aos lotes, responsabilidade do
serviço público e privado – especificidades das plantar para não atrapalhar a mobilidade, as
podas devem ser executadas no tempo certo – promover incentivo cooperação mútua – toda
cidade e principalmente no centro 
 

Nome: Eder Jofre Guadalini

10. Arborização urbana: 1 unidade a cada 10 metros, respeitando afastamento de 5 metros
11. Transporte público urbano: corredores – linhas de ônibus com escoamento contínuo e
subsidiado pela prefeitura
12. Transporte público urbano: prever ônibus elétrico
13. Linha férrea no perímetro urbano: retirada da linha férrea com a implantação de um VLT

Nome: Aparecida A. de Andrade

14. Ações e projetos de áreas verdes, principalmente nas áreas urbanas, como pro exemplo
Nova Catanduva: plantio de árvores, aumentar disponibilidade de espaços públicos seguros e
inclusivos, acessíveis e verdes para todos
15. Proibição de serviços no Jardim dos Coqueiros: permitir clínicas de repouso para idosos,
clínicas de fisioterapia, casa do idoso e outros ursos que não causem barulho, principalmente
na rua Bebedouro
16. Proibir pintar os pisos das praças: pinturas feitas pela prefeitura com cores inadequadas

Nome: Thais Maholer

17. Espaços ociosos e subutilizados de áreas verdes: espaços potenciais de representação de
nascentes e eixos dos rios com faixas de APPs; melhorias dos parques existentes e criação de
novos espaços em áreas menos favorecidas com conexão ao restante da cidade 
18. Falta de espaços para a mobilidade alternativa: implantar eixos de transporte coletivo;
desestimular o uso do automóvel junto aos eixos de transporte; cidades compactas; espaços
integrados
19. Falta de vegetação e mobilidade urbana, falta de caminhabilidade: alargamento das
calçadas, guias rebaixadas, mobiliário urbano; planejamento do uso do solo e transportes

Nome: Renato Ruedas

20. Áreas encravadas: estabelecer critérios para parcelamento de pequenas propriedades
21. Integração de pequenos sítios (antes rurais) com parte central da cidade: desenvolvimento
de projetos, levantamento topográfico e integração
22. Pequenas propriedades rurais no perímetro urbano: incentivos fiscais - isenção do IPTU
para aquelas que possuam reservas legais averbadas em cartório

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

Temática Urbano - Ambiental

23. Não há previsão legal de loteamento fechado e condomínio horizontal de casas: incluir no
Plano Diretor legislação sobre este assunto
24. Falta de objetividade e proporcionalidade na definição de contrapartidas de novos
empreendimentos: estabelecer critérios objetivos para exigências de contrapartidas para
equilibrar eventuais disparidades entre empreendedores, de acordo com a localização. 
25. Falta de objetividade e proporcionalidade na definição de contrapartidas de novos
empreendimentos: possiblidade de estabelecer “consórcios” entre empreendedores que
desejam investir na mesma região, com a contribuição da prefeitura com recursos e/ou
iniciativas/ legalização para a viabilidade de contrapartidas
26. Exigência de APP com afastamento de 50 metros para parcelamento do solo, independente
da particularidade do curso d’água: prever afastamento do curso d’água de acordo com a
particularidade de cada um, semelhante o que ocorre no Código Ambiental
27. Proibição de desmembramento em áreas maiores de 40.000 m²: permitir desmembramento
em áreas superiores a 40.000 m² desde que tenham a aprovação da Secretaria de Planejamento,
cumprindo os requisitos a serem estabelecidos
28. Bacias de drenagem previstas no Mapa 4 do Plano Diretor: revisar o projeto das bacias,
pois hoje estão localizadas em grandes áreas e superdimensionadas, inviabilizando
investimento da Prefeitura e trazendo insegurança aos proprietários – prever formas
alternativas de compensação aos proprietários destas áreas
29. Não há disponibilidade de mapas prevendo expansão das vias públicas em áreas de vazio:
incluir mapa com a continuidade/ expansão das vias públicas, facilitando assim o crescimento
organizado de investimento na cidade
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